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 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. 131/04.01.2018 al serviciului buget contabilitate resurse umane din cadrul
instituției;
- Ordinul nr. 3244/2017 și Ordinul nr. 3315/22.12.2017 ale Ministerului Finanţelor Publice privind
norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 29.12.2017;
- 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 2017 cu suma de
594.040 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 din data 05.01.2018 la care au participat 12 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 05 ianuarie 2018
Nr. 1

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractelor de închiriere pe o perioada de un an conform art. 8 alin. 5 din
Legea nr. 152/1998, pentru titularii de contracte a căror perioadă de 5 ani încetează și stabilirea
chiriilor la contractele ce au ca obiect locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL
pentru locuințele situate în orașul 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 al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi
Protecția Mediului;
- referatul cu nr. 22.119/08.12.2017 al Sv. Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- prevederile Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică;
- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile HG nr. 251/2016 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, aprobate prin HG nr. 962/2001;
- prevederile Ordinului nr. 3776/2017 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul
2017, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri
- prevederile HG nr. 304/2017 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;
- prevederile Legii nr. 151 din 27 iunie 2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
30/2017 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe;
- prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata 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 aprobă prelungirea contractelor de închiriere pe o perioadă de un an conform art. 8 alin.(5)
din Legea nr. 152/1998, pentru titularii de contracte a căror perioadă de 5 ani încetează.
Art.2.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate în Tg Cărbunești, strada
Pădurea Mamului, nr. 11 și strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, pentru titularii de contracte de
închiriere care au vârsta de până la 35 ani, conform anexei nr.1.
Art.3.- Se stabilește cuantumul chiriilor la locuințele de tip ANL situate în Tg Cărbunești, strada
Pădurea Mamului, nr. 11 și strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, pentru titularii de contracte de
închiriere care au vârsta de peste 35 ani, conform anexei nr.2.

Art.4.- Modificarea chiriei se face începând cu data de 15.01.2018.
Art.5.- Se aprobă modelul cadru de contract de închiriere pentru suprafețele cu destinație de locuințe
destinate tinerilor, conform anexei nr. 3.
Art.6.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează efectele art.3 din HCL nr. 126 din
19.12.2012.
Art.7.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8.- 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 din data 05.01.2018 la care au participat 12 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 05 ianuarie 2018
Nr. 2

Contrasemnează,

SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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. 522 din 23.01.2018
înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 1.633 din 23.01.2018;
- 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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 3

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării denumirii spitalului din „Spitalul Orăşenesc de Urgență
Tg. Cărbunești” în denumirea „Spitalul 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;
- adresa conducerii Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbunești nr. 104 din 08.01.2018 înregistrată la
Primăria Tg. Cărbunești la nr. 445/08.01.2018;
- Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii și
competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;
- HCL nr. 61/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc
Tg. Cărbunești;
În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii și competențe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă schimbarea denumirii
spitalului din „Spitalul Orăşenesc de Urgență Tg. Cărbunești” în denumirea „Spitalul de Urgenţă
Tg. Cărbunești”.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești, şi
conducerea Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 4

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 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 din cadrul serviciului buget, contabilitate, resurse umane nr.
1590/23.01.2018;
- Ordinul nr. 3244/2017 și Ordinul nr. 3315/22.12.2017 ale Ministerului Finanţelor Publice privind
norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 29.12.2017;
- 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 29.12.2017, conform anexelor nr. 1, nr. 2 și nr.
3, 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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 5

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 5 din 31.01.2018

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2017
-VENITURIlei
Denumire indicator
Cod
Prevedere
Prevedere
Cont de
indicator
inițiala conf.
Definitiva conf. execuție
HCL. nr.
HCL nr.
29.12.2017
30/23.03.2017 137/21.12.2017
Impozit pe venit din transfer
03.18.00
35.000
35.000
12.076,43
drepturi imobiliare
Cote si sume defalcate din
04.00.00
4.160.000
4.953.600
4.953.839,92
impozitul pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
07.00.00
1.545.000
1.545.000
1.367.485,64
Sume defalcate din TVA
11.02.00
6.354.580
7.210.310
7.081.591,15
Sume defalcate din TVA Pt.
11.05.00
278.000
278.000
278.000
drumuri
Sume defalcate din TVA Pt.
11.06.00
450.000
450.000
450.000
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe servicii specifice
15.00.00
500
500
89,20
Taxe pe utilizarea bunurilor sau
16.00.00
518.000
518.000
351.496,21
pe activități
Alte impozite si taxe fiscale
18.00.00
5.000
5.000
4.927
Venituri din proprietate
30.05.00
270.000
270.000
187.928,78
Venituri din prestări servicii si
33.00.00
321.500
321.500
265.232,14
activități
Venituri din taxe administrative si
34.00.00
161.800
146.800
50.015,74
eliberări de permise
Amenzi, penalități si confiscări
35.00.00
560.000
560.000
374.243,56
Diverse venituri
36.00.00
902.200
902.200
444.727,56
Donații si sponsorizări
37.00.00
0
117.680
117.680
Venituri din valorificarea unor
39.00.00
0
460
450,08
bunuri ale unității adm.-teritoriale
Sprijin acordare ajutor încălzire
42.34.00
1.000
1.000
1.716
Subvenții de la bugetul de stat
42.41.00
88.900
88.900
128.012
pentru finanțarea sănătății
Sume alocate din bugetul ANCPI
43.34.00
0
150.000
0
pentru finanțarea lucrărilor de
înregistrare sistematica din cadrul
Programului National de cadastru
si carte funciara
TOTAL
15.651.480
17.553.950 16.069.511,41
Procent de încasare an 2017 este de 91,54.%.

–lei-

- Cheltuieli
Nr. Denumire indicator
crt.

Cod
indicator

Prevedere
Plați nete de casa
definitiva
la 29.12.2017
HCL nr.
137/21.12.201
7
3.238.220
3.809.470
3.391.295,59
263.200
308.200
256.853,07

Prevedere
inițiala conf.
HCL. nr.
30/23.03.2017

1 Autorități executive
2 Alte servicii generale

51.00.00
54.00.00

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

55.00.00

5.000

5.000

4.705,12

61.00.00

879.800

804.260

664.239,51

65.00.00

5.499.100

6.176.070

6.104.021,38

6 Sănătate
7 Cultura, recreere si religie
8 Asigurări si asistenta
sociala
9 Locuințe , servicii si
dezvoltare publica
10 Protecția mediului

66.00.00
67.00.00
68.00.00

343.600
817.600
1.897.300

383.600
707.200
2.077.030

342.949,37
592.973,76
1.839.529,71

70.00.00

1.717.600

1.837.100

1.077.846,48

74.00.00

110.100

112.600

102.379,15

11 Transporturi

84.00.00

1.474.000

1.927.460

1.831.369,40

16.245.520

18.147.990

16.208.162,54

TOTAL CHELTUIELI

Conform contului de execuție la data de 29.12.2017 veniturile încasate sunt in suma de
16.069.511,41 lei iar plățile nete de casa la data de 29.12.2017 sunt in suma de 16.208.162,54 lei.
La încheierea exercițiului financiar 2017 s-a înregistrat un deficit în suma de 138.651,13 lei.
Nota: La data de 31.12.2016 instituția a înregistrat un excedent al bugetului local in suma de 594.040 lei,
care însumat cu deficitul anului 2017, respectiv 138.651,13 lei, reprezintă disponibilul de 455.388,87 lei
conform cont de execuție si extras de cont închidere la data de 29.12.2017.
Suma de 594.040 lei (excedent an 2016) a fost virată cu OP. nr. 247/29.12.2017 pentru acoperirea
definitiva a deficitului SD - conform HCL nr. 1/05.01.2018, aferent an 2017, iar suma de 455.388,87
lei aflându-se în disponibilul secțiunii de funcționare la data de 29.12.2017.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Ardelean Ion
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 2 la HCL nr. 5 din 31.01.2018

Bugetul local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii orașului
Tg. Cărbunești pe anul 2017
-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 HCL execuție
HCL. nr.
nr.
29.12.2017
30/23.03.2017 137/21.12.2017
33.10.50
136.900
136.9010
91.298,17

136.900

136.9010

91.298,17

Procent de încasare an 2017 este de 62.24 % .

- Cheltuieli
Nr. Denumire indicator
Crt.
1 Administrația pieții
TOTAL CHELTUIELI

Cod
indicator

70.10.04

Prevedere
inițiala conf.
HCL. nr.
30/23.03.2017
137.100
137.100

–leiPrevedere
Plăți nete de casa
Definitiva HCL la 29.12.2017
nr.
137/21.12.2017
137.100
81.656,35
137.100
81.656,35

Conform contului de execuție la data de 29.12.2017 veniturile încasate sunt in suma de 91.298,17
lei iar plățile nete de casa la data de 29.12.2017 sunt in suma de 81.656,35 lei .
La încheierea exercițiului financiar 2017 s-a înregistrat un excedent in suma de 9.641,82 lei.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 3 la HCL nr. 5 din 31.01.2018
CONT DE EXECUȚIE AL SUMELOR PRIMITE DE LA BUGETUL JUDEȚULUI
PENTRU PLATA DREPTURILOR DE CARE BENEFICIAZĂ COPIII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE
SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ
- lei Nr.
Denumire subvenție
Cod clasif.
Prevedere
Sume
Sume
Cont de
Sume de
crt.
bugetară
bugetara
primite
utilizate
cheltuiala
restituit
1

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

34.332,40

33.734,80

24A6500570201

597,60

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 Nr
Denumire subvenție
Cod clasif. Prevedere
Sume
Sume
Cont de cheltuiala Sume
crt.
bugetară
bugetara
primite
utilizate
de
restituit
1 Sume primite de la bugetul
21A433000
34.350
33.734,80 33.734,80
24A6500570201
0
județului pentru plata drepturilor
de care beneficiază copii cu
cerințe educaționale speciale
integrați în învățământul de masă

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
-leiSume de
restituit

Nr.
Crt.

Denumire subvenție

Cod
clasif
bugetară

Prev
bug.

Subvenții
primite

Subvenții
utilizate

Cont de cheltuiala

1

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt.
încălzire locuinței cu lemne, cărbuni,
combustibil petrolier, conf. OUG
70/2011
Subvenții din bugetul de stat pentru
finanțarea sănătății

21A423400

1.000

1.716

1.716

24A681501570201

0

21A424100

88.900

132.378

128.012

24A6850501000

4.366

2

CONT EXECUȚIE AL CONTULUI 5006
- Disponibil sume mandat depozit local Nr.
Crt.

Denumire subvenție

1

Disponibil sume mandat
depozit local

Cod
clasif
bugetară
5006

Sold inițial
01.01.2017

Încasări in
anul 2017

Plați in anul 2017

23.825

10.278,32

25.558,35

-leiSold final

8.544,97

CONT EXECUȚIE AL CONTULUI 5033
- Disponibil sume colectate buget local Nr.
Crt.

Denumire subvenție

1

Disponibil sume colectate buget local

Cod
clasif
bugetară
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PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Sold inițial
01.01.2017
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anul 2017

Plați in anul
2017

0

37.910

37.910

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

-leiSold final

0

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 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 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. 4 /31.01.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești
pe anul 2018;
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, Organigrama Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești, şi
Organigrama „Centrul Cultural și Biblioteca Orășenească "Tudor Arghezi"”, conform anexelor nr. 1, 2,
3, 4 și 5.
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. 6 - 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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 6

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a „Centrului Cultural și
Bibliotecii Orășenești "Tudor Arghezi"” din oraşul Tg-Cărbuneşti. 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 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea si 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 și completările
ulterioare;
- Legea nr. 334/2002, privind bibliotecile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 2069/1998 privind Regulamentul cadru de organizare și funcționare a bibliotecilor publice;
- Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcţionare a
aşezămintelor culturale;
- H.G. nr . 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale
municipiului Bucureşti și locale, 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 Regulamentul de organizare şi funcţionare a „Centrului Cultural și Bibliotecii
Orășenești "Tudor Arghezi"” din oraşul Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în Anexă, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu-Cărbuneşti și
„Centrul Cultural și Biblioteca Orășenească "Tudor Arghezi"” vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 7

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Anexei nr. 2
la HCL nr. 129/2017 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. 1641 din 25.01.2018 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;
- 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;
- 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.- Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 129/2017 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, conform
anexei, care face 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 bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază
pentru tot personalul se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești.
Art.4.- 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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 8

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Rețelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar
2018-2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 20.977 din 14 decembrie 2017 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj înregistrată la
Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24.226 din 21.12.2017 prin care ni se comunică în anexă Avizul
conform pentru PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 pe
raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj aprobat prin HCL nr. 124 din 7 decembrie 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 Reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 pe raza
oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 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
Oraș Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești

f) Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Arghezi” - AR
PRE
Oraș Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR
PRE
Oraș 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 ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 9

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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 2018 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 2018 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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 10

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea și aprobarea taxei de utilizare masă/lună - pentru mesele situate în exteriorul
Copertinei metalice pentru comerț cu produse second-hand din
strada Gării - Piața Agroalimentară, 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. 1422/22.01.2018 întocmit de Vlăduțescu Ovidiu - administrator la Administrația Pieții;
- HCL nr. 121/2017 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;
- 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 30,00 lei/masă/lună - pentru mesele situate în
exteriorul Copertinei metalice 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.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1(una) abținere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 11

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017
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.;
- Nota de fundamentare nr. 24419/27.12.2017 - cheltuieli deviz general la contractul CL 12 și
Centralizatorul fișelor tehnice Stație de epurare 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 modificarea Anexei la HCL nr. 106 din 27.11.2017 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti, conform anexei,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 12

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu – apartament nr.1, Bl .7,
str. Pădurea Mamului, oraş 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 Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- solicitarea cu nr. 24297/2017 a d-lui Stăncioi Nicolae - coordonator Poliția Locală Tg. Cărbunești;
- prevederile HCL 75B/1999 art. 4 - apt. 1 din bl. 7 str. Pădurea Mamului locuinţa de serviciu;
- prevederile Legii nr. 114/1996 Legea locuinţei, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile OG nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu
destinaţie de locuinţe;
- prevederile Legii nr. 241/2001 privind aprobarea OG nr. 40/1999;
- prevederile HG nr. 310/2007 pentru actualizare tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public si privat;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu – apartamentul
nr.1, situat în blocul 7, str. Pădurea Mamului domnului Stăncioi Nicolae - coordonator Poliţia Locală
Tg. Cărbunești, pe o perioadă de 1 an începând cu 01.02.2018.
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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 13

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului
Tg. Cărbunești;
- solicitarea cu nr. 24696/29.12.2017 a d-lui Giurea Ion;
- contractului de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, 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 prelungirea contractului de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007 încheiat cu domnul
Giurea Ion având ca obiect spațiul în suprafață de 15,36 mp situat în strada Teilor (ferma zootehnică),
oraș Tg. Cărbunești pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.
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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 14

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 145 mp, aflat în clădirea Primăriei
orașului Tg. Cărbunești, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului”
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 al Primăriei orașului Tg.
Cărbunești;
- Adresa cu nr. 19/25.01.2018 înregistrată la instituția noastră sub nr. 1740/25.01.2018 din partea
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” Tg. Cărbunești;
- art. 3 alin.(4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată, cu modificările
și completările ulterioare și pct. III/5 din anexa la Legea nr. 213/1998;
- art. 124 din 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 transmiterea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 145 mp, aflat în
clădirea Primăriei orașului Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor, nr. 41, către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară „Valea Gilortului” pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea de prelungire.
Art.2.- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” se obligă să plătească utilitățile
necesare funcționării.
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 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 15

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului situat in orașul
Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 14 imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379 „Ansamblu urban”,
strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, proprietatea persoanelor fizice
Viscopoleanu Veronica, Viscopoleanu George și Vuzitaș (fostă Viscopoleanu) Maria
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 insp. Surlea Iulia din cadrul serviciului Urbanism și Amenajarea
Teritoriului - Gospodărire Urbană;
- adresa nr. 88/26.01.2018 a Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură Gorj prin care
comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune și nu intenționează să cumpere imobilul
menționat.
- prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2), din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea imobilului
situat în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 14, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379,
„Ansamblu urban”, strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, proprietatea
persoanelor fizice Viscopoleanu Veronica, Viscopoleanu George și Vuzitaș (fostă Viscopoleanu) Maria.
Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosința
gratuită a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia și obligația protejării lui
conform legislației in vigoare.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 31 ianuarie 2018
Nr. 16

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, având în vedere:
-proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul de specialitate nr.1811/26.01.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse umane
și Nota de informare nr.2460/02.02.2018;
-Legea 2/2018 - privind bugetul de stat pe anul 2018;
-Ordinul nr.3244/2017 şi Ordinul nr.3315/22.12.2017 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme
metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată cu modificările și completările ulterioare;
-OMFP 1954/2005-pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind Finanțele Publice, cu modificările
și completările ulterioare;
-OMFP nr.2634/2015-privind documentele financiar contabile, cu modificările și completările ulterioare;
-Legea nr.98/2016-privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
-OMFP nr.1802/2014-pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;;
-OUG 90/05.12.2017-privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte
normative și prorogarea unor termene;
-Decizia nr.1/09.01.2018-AJFP Gorj ;
-Decizia nr.2/10.01.2018-AJFP Gorj;
-Decizia nr.3/31.01.2018-AJFP Gorj;
-Adresa nr.1737/25.01.2018-trasnsmisă de Consiliul Judeţean Gorj;
-Adresele
nr.1517/22.01.2018,
1033/15.01.2018,
24251/21.12.2017,
16968/05.10.2017,
2.373,2382/01.02.2018 - emise de Colegiul Naţional Tudor Arghezi;
-Adresa nr.20217/15.11.2017, și nr.1752/25.01.2018 - emise de Spitalul Orăşenesc de Urgență Tg.
Cărbuneşti;
-Adresa nr.24209/21.12.2017-emisă de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj;
-Nota de Fundamentare nr.1127/16.01.2018, adresele nr.22546/13.12.2017, 24592/28.12.2017,
2372/01.02.2018 și 1996/29.01.2018 - emise de Şcoala Gimnazială George Uscătescu Tg. Cărbuneşti;
-Adresa nr.1100/16.01.2018-emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg. Cărbuneşti;
- 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;
-Expunerea de motive ;
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 Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 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 şi cheltuieli pe anul 2018 al Orașului Tg. Cărbunești se stabilește
la venituri în sumă de 11.309.790 lei și la cheltuieli în sumă de 11.765.170 lei, cu un deficit de 455.380
lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/10).

Art.2.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii şi al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2018 se stabileşte la venituri în sumă totală
de 43.360.980lei şi la cheltuieli în sumă totală de 43.423.130 lei, cu un deficit de 62.150 lei, conform
anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al oraşului Tg. Cărbunești se aprobă la
secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 10.620.170 lei şi la cheltuieli în suma de 10.620.170
lei, conform anexei nr. 1.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în suma de 689.620 lei şi cheltuieli
în suma de 1.145.000 lei, cu un deficit de 455.380 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 2018 se aprobă la secţiunea de funcţionare
cu venituri în sumă de 42.760.820 lei şi la cheltuieli în suma de 42.813.130 lei cu un deficit de 52.310
lei, conform anexei nr. 2.1, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600.160 lei şi
cheltuieli în sumă de 610.000 lei cu un deficit de 9.840 lei conform anexei nr.2.2.
Art.5.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2018”, conform anexei nr. 3
(formular cod 14).
Art.6.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 29.12.2017 pentru cheltuielile secţiunii de
dezvoltare în suma de 455.380 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele
obiectivele de investiţii: Reabilitare drum Curteana DC 59, Reabilitare parc primărie şi wc
public,Reabilitare strada Gilortului, Gării, zona blocuri-str. Pădurea Mamului.
Art.7.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 29.12.2017 evidenţiat în bugetul de venituri si
cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii și subvenții, astfel :
- Spital Orăşenesc de Urgenţă Târgu Cărbunești în suma de 27.770 lei pentru finanţarea
secţiunii de funcţionare;
- Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” în sumă de 9.540 lei – pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcţionare;
- Şcoala Gimnazială ”George Uscătescu” în sumă de 15.000 lei - pentru finanţarea cheltuielilor
secţiunii de funcţionare;
Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 29.12.2017 evidenţiat în bugetul de venituri si
cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii în suma de 9.840 lei - Administraţia Pieţii pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare.
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 extraordinare din data de 05.02.2018 la care au
participat 10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg.Cărbuneşti, 05 februarie 2018
Nr.17

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
Cons.jr.Vlăduţ 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 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 nr. 3.585 din 20.02.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 19.02.2018;
- referat nr. 2.063/30.01.2018, întocmit de Lungu Ana, consilier juridic principal;
- referat nr. 1.559/23.01.2018, întocmit de Marian Elena, consilier superior în cadrul biroului Registrul
agricol;
- referat nr. 22.435/12.12.2017, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul S.V.S.U.;
- referat nr. 3.554/20.02.2018, întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul S.V.S.U.;
- adresa nr. 2.431/20.02.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastă
cu nr. 3.551/20.02.2018;
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 2018 al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv reîntregire credite bugetare (titlul 85) în cadrul capitolelor bugetare, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.309,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.765,17 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.620,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.620,17
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 689,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.145,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 633,00 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 capitolului bugetar, conform anexei nr. 4
(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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 43.993,98 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 44.056,13 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.

Art.4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
43.393,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.446,13 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 5, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600,16 mii lei și cheltuieli în sumă
de 610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 6.
Art.5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.6.- 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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 18

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor
tehnico-edilitare, realizate pe domeniul public și privat 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;
- Referatul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului - Gospodărie Urbană;
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare, ale OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare, ale Legii nr. 50/1991- republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu
modificările și completările ulterioare, ale OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și
rurale, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c) și d), alin.(6) lit. a) pct. 9 și 14, art. 45 din Legea nr. 2l5/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnicoedilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg. Cărbunești, județul Gorj, prevăzut în
Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul primăriei și pe
pagina de internet www.primariacarbunesti.ro.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin biroul Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul aparatului de specialitate și Poliția Locală va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 19

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 19 din 28.02.2018

Regulamentul
privind condițiile de execuție a lucrărilor aferente rețelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul
public și privat al orașului Tg-Cărbunești
Capitolul 1- Dispoziții generale
Prezentul Regulament a fost întocmit în baza următoarelor acte normative:
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
O.G 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare.

Capitolul 2 - Scopul regulamentului
Prezentul regulament are ca şi scop stabilirea cadrului tehnico- organizatoric necesar derulării în
condiţii optime a lucrărilor executate peentru reţelele tehnico-edilitare si aducerea la starea iniţială a
zonelor afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale), respectiv condiţiile şi
documentele necesare obţinerii
avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare
realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești.
Controlul efectuat de reprezentanţii unității administrative teritoriale pe perioada execuţiei lucrărilor;sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării condiţiilor stabilite prin avizul de executie a lucrarilor
aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public și privat al orașului Tg-Cărbunești,
recepţia lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.
Capitolul 3 - Definirea unor termeni utilizaţi în cadrul prezentului regulament
În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc după cum urmează:
- Aviz – document scris, emis de către unitatea administrativ teritorială prin biroul ADPP prin care se
stabilesc termenele şi condiţiile de execuţie a lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare aflate pe domeniul
public și privat al orașului Tg-Cărbunești.
- Reţele tehnico-edilitare - ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizarii/prestarii
serviciilor de utilităţi publice;
- Domeniu public - totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în
proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, care potrivit legii sau prin natura lor, sunt de
folosinţă sau interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a Consiliului Local şi care nu au
fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public naţional;
- Domeniu privat- bunuri aflate în proprietatea orașului Tg-Cărbunești și care nu fac parte din
domeniul public al orașului Tg-Cărbunești;
- Perioada de valabilitate a Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare
- perioada cuprinsă între data începerii lucrărilor şi data terminării lucrărilor (cu aducerea zonei
afectate la starea iniţială), date stabilite prin respectivul aviz;
- Zona afectată-zona carosabilă, trotuar, zonă verde;
- Solicitant-titularii de rețele sau orice persoană fizică sau juridical care intervine la rețelele de utilitate
publică și afectează domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești;
- Readucerea la starea initială-refacerea integrală a carosabilului, trotuarului, zonei verzi, conform
specificațiilor din avizul de săpătură;
- Taxă emitere aviz de săpătură-suma de bani datorată de către solicitant orașului Tg-Cărbunești,
pentru emiterea avizului de săpătură.

Capitolul 4 - Utilizatorii regulamentului
Utilizatorii prezentului Regulament sunt:
a) Persoane fizice sau juridice care urmează să execute lucrari pe domeniul public sau privat al
orașului Tg-Cărbunești;
b) Persoane fizice sau juridice care execută lucrări pe domeniul public sau privat al orașului TgCărbunești, beneficiari ai Autorizaţiilor de construire pentru lucrări la reţelele tehnico-edilitare;
c) deţinătorii sau administratorii de reţele de utilitati tehnico-edilitare ( de apă, canalizare menajeră,
canalizare pluvială, telefonie, gaze-naturale , iluminat public, electrice, etc.).
Capitolul 5 – Procedura privind obţinerea avizului de săpătură și de execuție a lucrărilor aferente
rețelelor tehnico-edilitare de la unitatea administrativ teritorială care administrează domeniului
public și privat al orașului Tg-Cărbunești.
Obţinerea avizului administratorului domeniului public și privat al orașului Tg-Cărbunești aşa
cum este el solicitat în Certificatul de Urbanism, se face în baza unei cereri, depusă de către beneficiarul
Autorizației de construire sau reprezentantului acesteia.
Cererea respectivă va fi depusă cu cel puțin 5 zile anterior obținerii autorizației de construire și va
fi însoţită de următoarele documente, în copie:
- Certificatul de Urbanism;
- Plan de situaţie cu identificarea traseului reţelei pe domeniul public pentru care se solicită avizul;
- Plan de încadrare în zonă
- BI/CI al beneficiarului Certificatului de Urbanism sau al reprezentantului acestuia; Dovada titlului de
proprietate pentru terenul pentru care se solicită acordul (dacă este cazul);
- Certificatul unic de înregistrare (persoană juridică);
- Memoriu tehnic.
- Dovada achitării taxei pentru emiterea Avizului conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al
orașului Tg-Cărbunești privind taxele locale, în vigoare la data solicitării acordului.
Durata de valabilitate a avizului este de maxim 12 luni de la data emiterii.
Corelat cu programul de investiţii al orașului Tg-Cărbunești, valabil la momentul emiterii avizului,
durata de valabilitate poate fi restransă în funcţie de proiectele unității administrativ teritoriale oraș TgCărbunești în zonă.
De asemenea avizul ce urmeaza a fi emis va contine, corelat cu strategia de dezvoltare a orașului, cu
politica Consiliului Local al orașului Tg-Cărbunești respectiv cu politica proprietarilor/administratorilor
de retea, conditii specifice.
După emiterea avizului de săpătură și execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare,
biroul A.D.P.P realizează predarea amplasamentului.
Deţinătorul Autorizaţiei de construire are obligaţia să solicite prezenţa reprezentantului U.A.T.O
Tg-Cărbunești, emitent al avizului, în vederea predării amplasamentului, cu cel puţin 3 zile înainte de
începerea efectivă a lucrărilor.
Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilităţii avizului de
săpătură și execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare. În acest caz, solicitantul este
obligat să solicite un nou aviz.
Avizul de execuţie și execuție a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare se poate
prelungi o singură dată din motive temeinic justificate şi doar pentru lucrările de :
- modernizare, extindere conductă (reţea);
- modernizare, extindere conductă (reţea) şi branşamente şi/sau racorduri,
aflate în execuţie la momentul solicitarii prelungirii.
Pentru emiterea acestor avize de prelungire nu se percep taxe.
Avizul de prelungire se va emite în baza unei cereri în următoarele condiţii:
- în cerere se vor specifica motivele care au condus la necesitatea prelungirii;
- data de continuare a lucrărilor să fie consecutivă celei de terminare a lucrărilor din avizul iniţial;
- perioada de prelungire să fie cel mult egală cu cea din avizul iniţial;
- la cererea de prelungire se va anexa Avizul de săpătură și executie a lucrarilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare iniţial, în copie;
- la data solicitării prelungirii, lucrările să fie demarate, respectiv în derulare.

Se stabilesc următoarele termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială) pentru
- branşamente şi racorduri: maxim 3 săptămâni
- rețele noi maxim 3 luni
Capitolul 6 - Procedura privind obţinerea Avizului de săpătură execuţie a lucrărilor aferente
reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarie), pe domeniul public și privat al unității
administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești
În cazul unor defecţiuni accidentale la reţelele tehnico-edilitare, în termen de 24 ore, deţinătorii
acestor rețele tehnico-edilitare (sistemul de alimentare cu apă și canalizare, gaze naturale, energie
electrică, telecomunicații) au obligaţia de a anunța telefonic la nr.0253/378663 sau în scris unitatea
administrativ teritorială oraș Tg-Cărbunești despre aceste lucrări ce vor fi executate (avarii). Lucrările în
regim de urgenţă se avizează în baza unei cereri, care se aprobă de către conducerea unității
administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, respectiva cerere aprobată, ţinând loc de Aviz de
săpătură și execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare pentru lucrări în regim de
urgenţă(avarie).
Pe cerere se vor preciza următoarele:
- adresa la care se solicită intervenţia;
- zona afectată de lucrări (carosabil, trotuar, alee, parcare, spaţiu verde);
- caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, dale, plăci);
- suprafaţa estimată a fi afectată (în mp);
- număr de copaci afectaţi (daca este cazul) pentru care solicitantul avizului va solicita aprobarea
Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului – Gospodărie Urbană din aparatul de specialitate
al primarului orașului Tg-Cărbunești;
- durata de execuţie a lucrărilor;
- data recepţiei acestora (privind aducerea la starea iniţială a zonelor afectate) cu participarea
reprezentantului unittății administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești (emitentul avizului);
responsabilul lucrării din partea deţinătorului de reţele cu specificarea datelor de identificare ale
acestuia (adresa de domiciliu, cartea de identitate, nr. de telefon);
- responsabilul tehnic cu execuţia (cu specificarea numărului de autorizaţie);
- inspectorul de şantier (cu specificarea numărului de autorizaţie).
Cererea va fi însotiţă de următoarele documente (în copie):
Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului unde se intervine
Plan de situaţie cu specificarea exactă a locului şi a modului de poziţionare a indicatoarelor de
circulaţie, precum şi modalitatea de împrejmuire şi protecţie a zonei de lucru / a podeţelor de
trecere;
• Contract/ comandă cu o unitate specializată pentru refacerea stratului de asfalt şi a marcajelor si a
altor elemente constructive afectate (borduri, parapeti de protectie, indicatoare de circulatie, etc.);
• BI/CI – Responsabil lucrare;
• BI/CI - Inspector de şantier;
• Certificat unic de înregistrare (societate);
• Dovada achitării taxei pentru emitere Aviz , conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local al
orașului Tg-Cărbunești privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului.
Toate lucrările în regim de urgenţă vor fi semnalizate de către solicitant conform legislaţiei şi a
normelor în vigoare.
Termene de execuţie (cu aducerea zonei afectate la starea iniţială):
- maxim 10 zile lucratoare
•
•

Capitolul 7 - Avizul pentru restricţionarea circulaţiei
În situaţiile în care se impune restricţionarea circulaţiei rutiere, solicitantul Avizului de
săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare sau a Avizului de execuţie a
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare în regim de urgenţă (avarii), are obligaţia de a solicita
avizul Serviciului Poliţiei Rutiere a orașului Tg-Cărbunești, conform reglementărilor legale în vigoare, în
baza avizului emis de unitatea administrativ teritorială oraș Tg-Cărbunești – Biroul ADPP.

Capitolul 8 - Condiţii generale de lucru şi refacere a zonelor afectate
Avizul de săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare se ţine la
locul unde se execută lucrarea şi se va prezenta agenţilor care vor verifica aceste lucrări.
Materialul care va fi utilizat pentru umpluturi va fi depozitat în asa fel încât să nu îngreuneze
circulaţia pietonilor sau a autovehiculelor şi scurgerea apelor pluviale.
Conductele și cablurile vor fi acoperite cu respectarea condiţiilor impuse atât prin proiect cât şi
prin Avizul de săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, restul de
umplutură, în funcţie de adâncimea gropii, se va executa din balast în straturi de 15 – 20 de cm,
compactate succesiv cu placa vibrocompactoare.
La traversări de străzi, pentru umpluturi se va utiliza numai balast. Traversările se vor executa în
două etape, asigurându-se buna desfăşurare a circulaţiei. Spaţiile verzi se vor reface în întregime, cu
iarbă sau gard viu după caz, pământul va fi bine compactat. Bordurile afectate vor fi refacute în mod
corespunzător prin montarea acestora la loc sau montarea unor borduri noi dacă cele vechi au fost
deteriorate. Marcajele rutiere deteriorate vor fi refăcute. Titularul avizului răspunde de refacerea
eventualelor reţele subterane care pot fi deteriorate în timpul execuţiei, corelat cu avizele de coexistenţă.
La terminarea lucrărilor, terenurile ocupate temporar vor fi aduse la starea lor iniţială. Este interzisă
începerea lucrărilor fără a fi montate indicatoare de dirijare a circulaţiei conform planului anexat la
cererea de solicitare a avizului de execuţie a lucrărilor de intervenţii. Este obligatorie semnalizarea pe
timp de noapte a zonei de lucru astfel încât să fie vizibil de la cel puţin 150 m.Toate lucrările vor fi
semnalizate conform legislaţiei şi normelor în vigoare, prin grija beneficiarului avizului. Muncitorii care
execută lucrarea vor purta obligatoriu veste reflectorizante, vor fi instruiţi privind N.T.S.M. si P.S.I. prin
grija executantului, acesta fiind responsabil în cazul oricăror evenimente privind execuţia lucrării. La
terminarea lucrărilor, zona se redă circulaţiei la starea iniţială, după ce a fost curaţată şi spălată cu utilaj
specializat, dacă este cazul.
Refacerea straturilor suport pentru asfalt se vor realiza după cum urmează:
Carosabil cu strat de uzură din asfalt:
- 10 cm beton asfaltic BA16
- strat fundatie din balast
Trotuar cu strat de uzură din asfalt:
- 4 cm beton asfaltic BA8
- strat fundatie din balast
Refacerea stratului de asfalt se va face astfel: faţă de fiecare margine exterioară ale şantului,
se va freza stratul de asfalt existent cu încă 0,50 m, în forme geometrice regulate, urmând ca turnarea
stratului nou de asfalt să se facă pe toată suprafaţa rezultată.
Capitolul 9 – Recepţia lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la starea iniţială
Beneficiarul lucrărilor are obligaţia să asigure recepţia lucrărilor privind aducerea terenului
afectat de lucrări la starea iniţială atunci când toate lucrările sunt terminate dar nu mai tarziu de data
stabilită în Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, respectiv să convoace
cu 24 de ore înainte de data de finalizare a lucrarilor dar nu mai tarziu de data specificată în aviz,
comisia de recepţie a lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.
Comisia de recepţie
Pentru lucrările aferente reţelelor tehnico-edilitare pentru care a fost emis aviz de săpătură
și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, comisia de recepţie este formată din:
- beneficiarul avizului eliberat;
- reprezentantul unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, emitent al avizului,
numit prin dispoziţia Primarului orașului Tg-Cărbunești;
- reprezentantul administratorului/proprietarului reţelei tehnico-edilitare aferente;

-

Comisia de recepţie a lucrărilor executate în regim de avarie va fi alcatuită din
reprezentantul unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești, emitent al avizului, stabilit prin
dispoziţia Primarului orașului Tg-Cărbunești;
reprezentantul administratorului/ deţinătorului de reţea pe care s-au executat lucrări.

Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi însoţit de :
- fotografii care să ateste refacerea şi modul de refacere;
- planul
de
situaţie
şi
profilul
transversal
cu
traseul
retelelor/racordurilor/branşamentelor executate.
Procesul verbal de recepţie privind aducerea terenului la starea iniţială va fi depus de către reprezentanţii
unității administrativ teritoriale oraș Tg-Cărbunești – Biroul ADPP, spre avizare la Primar în termen de 3
zile de la data recepţiei (menţionată în avizul de executie).
Procesul verbal de recepţie privind aducerea la starea iniţială nu ţine loc de proces verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
Capitolul 10. Garanţii
Perioada de garanţie a lucrărilor executate aferente intervenţiei pe domeniul public al orașului TgCărbunești este de 3 ani de la data recepţiei lucrărilor privind aducerea terenului afectat de lucrări la
starea iniţială.
Beneficiarul avizului are obligaţia de a lua toate măsurile de remediere a zonelor afectate de lucrări în
această perioadă, remedierea oricarui viciu aparut pe domeniul public al unității administrativ teritoriale
oraș Tg-Cărbunești, respectiv surpări, cedări, văluriri, etc. aferente.
Capitolul 11. Taxe pentru emiterea avizului administratorului domeniului public de execuţie a
lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare
Taxele pentru emiterea avizului administratorului domeniului public și privat pentru
lucrări de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare sunt cele stabilite prin Hotărârea
Consiliului Local al orașului Tg-Cărbunești privind taxele locale, în vigoare la data solicitării avizului,
şi se achită la casieria instituției din cadrul Primăriei orașului Tg-Cărbunești. Pentru lucrările de investiții
fiinanțate din bugetul local sau avarii la rețelele de utilități publice nu se percep taxe la emiterea avizului.
Capitolul 12. Sancţiuni
Executarea de lucrări pe domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești fără Aviz de
execuţie a lucrarilor aferente reţelelor tehnico-edilitare eliberat de Primăria orașului Tg-Cărbunești
sau cu nerespectarea condiţiilor stabilite prin Avizul de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor
tehnico-edilitare, constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:
a) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al orașului Tg-Cărbunești, carosabil
trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură constituie contravenție și se sancţionează cu amendă
de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane juridice şi de la 300 lei la 600 lei pentru persoanele fizice.
b) nerespectarea termenului de refacere a suprafețelor afectate de lucrările avizate, cu amendă de la 800 lei la 1600 lei
pentru persoane juridice şi de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice.

c) neanunţarea la unitatea administrativ teritorială oraș Tg-Cărbunești a intervenţiilor în urma
avariilor sau deranjamentelor apărute la reţelele tehnico-edilitare se sancţionează cu amendă de la
800 lei la 1600 lei pentru persoane juridice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice.
d) nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzătoare a lucrărilor ce afectează trotuarele şi/sau partea carosabilă a
drumurilor care poate duce la producerea de accidente de circulaţie se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei
pentru persoane juridice şi de la 600 lei la 1200 lei pentru persoanele fizice.
e) intervenţiile şi executarea de săpături în zona străzilor, parcărilor, aleilor, trotuarelor, spaţiilor verzi fără Aviz de
execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare, se sancţionează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei pentru
persoane juridice şi de la 400 lei la 800 lei pentru persoanele fizice.

Verificarea respectării condiţiilor stabilite prin Avizul de săpătură și de execuţie a lucrărilor
aferente reţelelor tehnico-edilitare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor cade în sarcina
personalului din cadrul Poliției Locale și biroul ADPP , împuternicit prin dispoziţia Primarului orașului
Tg-Cărbunești.
Agenţii constatatori vor întocmi procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei în
condiţiile legii. Procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei constituie titlu executoriu în
baza căreia se va proceda la încasarea contravalorii amenzii prin serviciile specializate ale Primăriei
orașului Tg-Cărbunești.

Odată cu aplicarea amenzii contravenționale se dispune oprirea executării lucrărilor până la
intrarea în legalitate. Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției se
depun spre soluționare la Judecătoria orașului Tg-Cărbunești.
Capitolul 13. Dispozitii finale
Având în vedere Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de
construcţii şi instalaţii şi STAS-ul SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri “Îmbrăcăminţi
bituminoase cilindrate executate la cald”, conform căruia aşternerea mixturilor asfaltice se face în
perioada martie-octombrie, la temperaturi atmosferice de peste 10º C, în condiţii de timp uscat, pe timpul
sezonului rece, respectiv in perioada 01.11 – 15.03, emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor
aferente reţelelor tehnico-edilitare, se restricţionează în funcţie de condiţiile meteorologice
existente, precum şi de natura carosabilului pe care se intervine, respectiv acesta va putea conţine
condiţii suplimentare, cum ar fi:
- pentru lucrările efectuate în perioada 01.11 - 15.03, readucerea provizorie a carosabilului la starea
iniţială prin turnare de beton pe folie la cotă, până când condiţiile meteo vor permite readucerea terenului
afectat de lucrări la starea iniţială (asfaltare), dar nu mai târziu de 15.04.
Pe străzile, trotuarele, parcările şi celelalte spaţii publice nou modernizate, pe care pe perioada
garanţiei se eliberează Aviz de săpătură și de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnicoedilitare, refacerea sistemului rutier, a parcărilor, a trotuarelor şi spaţiilor verzi va fi executată de către
constructorul care asigură garanţia de bună execuţie a lucrărilor de modernizare a străzii, pe cheltuiala
beneficiarului avizului, pentru ca impactul asupra investiţiei aflate în garanţie să fie minim.
Capitolul 14. Modele de cereri
Prin prezentul Regulament se stabilesc si modele de cereri utilizate, respectiv:
- Model de cerere pentru obţinerea Avizului de săpătură și de execuţie a lucrărilor
aferente reţelelor tehnico-edilitare – solicitant persoană fizică (anexa 1);
- Modelul Avizului de săpătură și de executare a lucrărilor de construire
(intervenții) la rețelele edilitare subterane (anexa 2);
- Model de Proces verbal de recepţie a lucrărilor de refacere a suprafețelor
afectate de lucrări de săpătură în orașul Tg-Cărbunești, județul Gorj (anexa 3).
Modelele de cereri fac parte integrantă din prezentul Regulament.
Legislaţia care a stat la baza întocmirii prezentului Regulament
1.Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
2.Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, publice, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
4. Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și
completările ulterioare;
5. Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
6. Legea 10/1995 privind Calitatea în construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
7. Normativul C16-84 pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţii şi STAS-ul
SR 174-2/1997 privind lucrările de drumuri „Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald”;
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiția unui număr de 4 locuințe - apartamente ANL situate
în 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art.5 - art. 8, art. 14 alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 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, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Procesul verbal nr. 3099/13.02.2018 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 82/2016 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești și a listei cu actele justificative pe
care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea
şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe;
- 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;
- 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;
- Ordonanța de urgență nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea
art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 17, sc. B, et. 3, din Blocul ANL, situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.03.2018,
doamnei
Varoagea Andreea Roxana.

Art.2.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 2, sc. 1, et. P, din Blocul ANL 2003, situat pe strada
Pădurea Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.03.2018, doamnei Ionescu Larisa.
Art.3.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 10, sc. D, et. 2, din Blocul ANL, situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.03.2018,
doamnei
Făiniș Loredana Daniela.
Art.4.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 6, sc. D, et. 1, din Blocul ANL situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.03.2018, domnului
Pârvan Cosmin Marian.
Art.5.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor
încheia contractul de închiriere.
Art.6.- 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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
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Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, precum
și propunerile privind ordinea si modul de soluționare a cererilor
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, republicată, cu modificările și 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Procesul verbal nr. 3644/21.02.2018 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuințelor pentru tineri ;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și 82/2016 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru
tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești și a listei cu actele justificative pe care solicitanții de
locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi
completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe;
- 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.
- 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;
- Ordonanța de urgență nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru
punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea
art. 6
din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri de aplicare a acesteia;
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, precum
și 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 în 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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Ardelean Ion
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 21

Anexă la HCL nr. 21 din 28.02.2018

LISTA
SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII,
PRECUM SI PROPUNERI PRIVIND ORDINEA SI MODUL DE SOLUȚIONARE A CERERILOR

Nr
crt

POZ
Ordin
e
priorit
ate

NUMELE SI
PRENUMELE
TITULARULUI
CERERII

0
1

1
1

2
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2

3

3

4

4

5

DATA
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RUL
INRE
GISTR
ARII
CERE
RII

DATA
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RARII
CERERII

SITUAȚIE LOCATIVA

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE
STARE CIVILA
PERS
STA
VEC
NIVE
SUP
neca
.IN
REA
HIME
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LUL
LOCUIBI
sator
INTR
SAN
A
torit
STUD
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it
ETIN
ATAT
CER
IILOR
ERE
II
EII

chiriaș

tolerat

6

7
7

8
10

7

10

11.05.
2017
20.04.
2017

7

9

7

10

3
18.06.
1985
Boian Roxana 16.05.
1989

4
7000

Istratie
Monica
Tauru
Mihaela

21.06.
1983
04.10.
1985

8575

11
2

12
-

13
1

14
15

15
15

16
60

8

2

-

1

15

15

58

10

-

2

-

1

13

15

57

-

8

2

-

1

13

15

56

5

Avramescu
Alexandru

03.06.
1991

15670

15.09.
2017

7

9

8

-

-

1

15

15

55

6

6

03.02.
2017
19.09.
2017

7

9

7

25.02.
1982
25.10.
1988

2612

7

Mehedintu
Florin
Cocioba Ionut
Catalin

10

-

2

-

1

15

10

54

7

9

10

-

2

-

1

10

15

54

8

8

18.07.
2017
10.05.
2017

7

10

9

28.06.
1990
29.07.
1992

12160

9

Uleanu
Monica
Amza
Claudiu
Minel

8

-

-

1

15

10

51

7

9

-

8

-

-

1

15

10

50

10

10

Udroiu
Adrian

28.10.
1987

22542

13.12.
2017

7

9

-

8

-

-

1

15

10

50

11

11

Bototeanu
Francescka

12.07.
1993

24124

20.12.
2017

7

9

-

8

-

-

1

15

10

50

12

12
13

28.08.
1992
15.02.
1993

24026

13

Dobrovie
Robert
Ciobanu
Alina

19.12.
2017
03.11
2017

7

9

-

8

-

-

1

13

10

48

7

10

-

8

-

-

1

10

10

46

14

14

Soceanu
Mircea

29.07.
1982

11118

/27.06.
2017

7

9

8

-

-

1

10

10

45

15

15

16

16

Popazu
Vasilica
Talau
Constantina

19.06.
1993
10.10.
1982

15911

19.09.
2017
07.07.
2017

7

9

8

-

-

1

10

10

45

7

9

8

-

-

1

15

7190

15915

8473

19240

11611
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Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

40

ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea și înlocuirea Anexei la HCL nr. 108 din 27 noiembrie 2017 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;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 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;
- HCL al orașului Targu-Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea comisiei speciale pentru
întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești;
- Raportul nr. 22115 din 08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu Cărbunești;
- Hotărârea Consiliului Local al Orașului Targu-Cărbunești nr. 48 din 10 mai 2006, privind inventarierea în
domeniul public al orașului Targu-Cărbunești a terenului în suprafața de 45 Ha situat in satul Cojani;
- Extras de Carte Funciara nr. 36192 (nr. vechi 1229);
- Extras de Carte Funciara nr. 37424 (nr. vechi 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. 14156/17.10.2006;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15422/03.11.2006;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 15424/03.11.2006;
- Proces-verbal de recepție finala nr. 19818/04.11.2008;
- Proces-verbal de recepție finala nr. 19819/04.11.200;
- 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 în
patrimoniul U.A.T.O. Targu-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 modificarea Anexei la HCL nr. 108 din 27 noiembrie 2017 privind completarea
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti, conform anexei, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Ardelean Ion
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 22

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii
spațiului în suprafață de 30 mp „Sector lactate” situat în piața agroalimentară, oraș
Targu-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 biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Solicitarea cu nr. 1827/26.01.2018 din partea S.C. MOROAN PRODCARN SRL;
- HCL nr. 118 din 16.12.2010 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al orașului Targu-Cărbunești;
- Raport de evaluare întocmit de S.C. CONSEVAL SRL;
- Art. 123 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 858 și următoarele din Legea nr. 287/2009, privind Codul Civil, 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 însușește Raportul de evaluare întocmit de S.C. CONSEVAL S.R.L.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii spațiului în
suprafața de 30 mp „Sector lactate”, situat in piața agroalimentară, oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj.
Art.3.- Durata închirierii este de 10 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru spațiul în
suprafața de 30 mp, fiind de 30 lei/mp/luna.
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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 23

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea utilizării microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu numărul de înmatriculare
GJ 09 PRC, pentru transportul participanților din cadrul Școlii Gimnaziale „George Uscătescu”,
Colegiului Național „Tudor Arghezi” și Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești la competiții sportive
și la manifestări cultural-artistice

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;
- H.C.L nr.45/28 Aprilie 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a C.S.
„Gilortul” Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;
- Adresa nr. 9/08.01.2018 și înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 630/09.01.2018 privind
acordarea mijlocului de transport cu titlul gratuit pentru sportivi din cadrul C.S.”Gilortul” Tg Cărbunești;
- Prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală 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 utilizarea, cu titlu gratuit, a microbuzului marca Fiat, tip Ducato, cu numărul de
înmatriculare GJ 09 PRC, proprietatea orașului Tg Cărbunești, aflat în administrarea Primăriei Tg.
Cărbunești, pentru transportul participanților din cadrul Școlii Gimnaziale „George Uscătescu”,
Colegiului Național „Tudor Arghezi” și Clubului Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești la competiții sportive
și la manifestări cultural-artistice, cu respectarea dispozițiilor legale privind transportul de persoane.
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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 24

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Direcţiei de Asistență Socială 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 Direcției de Asistență Socială;
- prevederilor art. 113, alin. 5 din Legea nr. 292/2011, coroborate cu art.3 alin.2 din HG 90/2003;
- art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 112, alin 3 din Legea nr. 292/2011, Legea asistenţei sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordinul ANPDC nr. 95/2006;
- Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- OUG nr. 18/2017 privind asistența medicală comunitară;
- Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare şi funcţionare
a Direcţiei de Asistenţă Socială şi a structurii orientative de personal;
- Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social, 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 Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistență Socială
Tg. Cărbunești, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, Direcția de Asistență Socială Tg. Cărbunești 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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 25

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică 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 Serviciului Poliția Locală;
- prevederile art. 6, lit. a, art. 29, lit. c art. 30, lit. g din Legea nr. 155/2010 - Legea Politiei Locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 24 din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Politiei locale, aprobat prin
H.G. 1332/2010;
- prevederile Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. 92/05.05.2011, privind aprobarea
Metodologiei de elaborare a Planului de Ordine și Siguranță Publică;
- Regulamentul de organizare și funcționare a Politiei locale Tg. Cărbunești, aprobat prin HCL nr.
68/2011;
- prevederile art. 36, alin. 2, lit. d și alin. 6, lit. a, pct. 7, art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- proiectul Planului de ordine și siguranță publică al orașului Tg. Cărbunești propus de Comisia Locală
de Ordine 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 Planul de ordine și siguranță publică al orașului Tg. Cărbunești, prevăzut în
anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, Poliția Locală Tg. Cărbunești 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 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 26

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
martie, aprilie și mai 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 28 februarie
2018, 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: Doamna consilier local DRĂGHICI CRISTINA-FLORENTINA se alege în
funcţia de preşedinte de şedinţă pe lunile martie, aprilie și mai 2018.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ardelean Ion

Tg. Cărbunești, 28 februarie 2018
Nr. 27

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 5.361 din 21.03.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție la data de 21.0.2018;
- referatul nr. 5.230/20.03.2018 întocmit de Diaconu Codruța, consilier superior în cadrul biroului
impozite și taxe locale;
- referatele nr. 4.682/12.03.2018 și nr. 5.135/19.03.2018, întocmite de Calițoiu Claudiu, inspector în
cadrul biroului Gospodărie Urbană;
- referatul nr. 5.117 /19.03.2018 întocmit de Corici Sorin, șef birou Adm. domeniului public și privat;
- referatele nr. 4.646 /12.03.2018 și nr. 4.909/14.03.2018, întocmite de Golumbu Mircea, consilier
superior în cadrul biroului Administrarea domeniului public și privat;
- referatul nr. 5.076/16.03.2018 întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea domeniului public și privat;
- referatul nr. 5.094/18.03.2018 întocmit de Ciobanu Silviu, coordonator S.P.C.L.E.P;
- solicitarea nr. 5.108/19.03.2018 emisă de Pr. Boeangiu Irinel, Parohia Crețești ;
- referatul nr. 5.188/19.03.2018 întocmit de Stoican Angela , șef serviciu în cadrul Direcției de Asistență
Socială, din cadrul instituției;
-adresa nr. 3.023/19.03.2018 emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastă
cu nr. 5.240/20.03.2018;
-adresa nr. 88/19.03.2018 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbunești, înregistrată la instituția
noastă cu nr. 5.187/19.03.2018;
-referatele nr. 4.335/05.03.2018 și nr. 4.965/15.03.2018 întocmite de Vlăduțescu Ovidiu , administrator
la Administrația Pieții;
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 2018 cu suma de
374,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului
Tg.Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare , conform anexei
nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.

Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.787,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.787,17
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 896,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.352,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 4,95 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 43.998,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 44.061,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
43.398,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.451,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 fac parte integranta 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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 28

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg. Cărbunești pe 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 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. 17/05.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești
pe anul 2018, 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 modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.
Cărbunești, județul Gorj, pe anul 2108, conform anexei, 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 ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 29

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare pentru anul 2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 1130 din 21.03.2018 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la
instituția noastă cu nr. 5.350 din 21.03.2018;
- adresa nr. 503 din 22.03.2018 a Şcolii Gimnaziale nr. 1 „George Uscătescu” înregistrată la
instituția noastă cu nr. 5.474 din 22.03.2018;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale, cu completările şi modificările ulterioare;
- 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,
modificat și completat prin Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
3.470/07.03.2012;
- prevederile Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările
ulterioare;
- HCL nr. 17/05.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.
Cărbunești pe anul 2018;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul 2018 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 15 lei/lună/beneficiar;
- 2 burse de studiu, fiecare în cuantum de 14 lei/lună/beneficiar;
- 2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar.
B. Şcoala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu” :
1. Pentru semestrul I an școlar 2017/2018:
-128 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar;
-12 burse de ajutor social, din care 10 burse orfani şi 2 burse boală, fiecare în cuantum
de 10 lei/lună/beneficiar;
2. Pentru semestrul II an școlar 2017/2018:
-136 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/lună/beneficiar;
-11 burse de ajutor social, din care 9 burse orfani şi 2 burse boală, fiecare în cuantum
de 10 lei/lună/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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 30

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri proprietate publică și privată a orașului
Tg. Cărbunești către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului” 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 biroului Administrarea domeniului public si privat;
- referatul nr. 4285/05.03.2018 întocmit de d-na Ciontescu Constanta consilier superior la biroul
ADPP;
- adresa nr. 458/19.02.2018 emisa de SC Salubris Gilort SRL Tg. Cărbunești, înregistrată la registratura
instituției sub numărul 3482/19.02.2018, prin care ne aduce la cunoștința ca a expirat contractul de
împrumut de folosința - comodat nr. 11993/02.09.2010;
- HCL nr. 94/23.09.2010 prin care s-a aprobat contractul de împrumut de folosință - comodat;
- adresa nr. 4240/05.03.2018 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Gilortului”;
- prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locala, 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 transmiterea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și privată a
orașului Tg. Cărbunești, prevăzute în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre, către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului” Tg. Cărbunești, pe o perioadă de 10 ani.
(2) Transmiterea în folosință gratuită a bunurilor proprietate publică și privată a orașului Tg.
Cărbunești, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitara ,,Valea Gilortului” Tg. Cărbunești se va face
pe bază de proces-verbal.
Art.2.- Primarul orașului și 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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 31

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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. 5324/21.03.2018 - înaintat de comisia socială 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. 21/28.02.2018 privind aprobarea Listei solicitanților care au
acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, propunerile privind ordinea și modul de soluționare a
cererilor;
- Ordonanța de urgență nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art.8 din Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea
nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de
aplicare a acesteia;
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 în 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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Drăghici Cristina Florentina
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 32

Anexă la HCL nr. 32 din 28.03.2018

LISTA
DE REPARTIZARE A LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII

Nr
crt

POZ
Ordin
e
priorit
ate

NUMELE SI
PRENUMELE
TITULARULUI
CERERII

0
1

1
1

2
Tudora Ionela

2

2

3

3

4

4

5

DATA
NAȘTERII

NUMA
RUL
INRE
GISTR
ARII
CERE
RII

3
18.06.
1985
Boian Roxana 16.05.
1989

4
7000

Istratie
Monica
Tauru
Mihaela

21.06.
1983
04.10.
1985

8575

5

Avramescu
Alexandru

03.06.
1991

6

6

7

7

Mehedintu
Florin
Cocioba Ionut
Catalin

8

8

9

9

10

DATA
IREGIST
RARII
CERERII

chi
riaș

8
10

7

10

11.05.
2017
20.04.
2017

7

9

7

10

15670

15.09.
2017

7

9

25.02.
1982
25.10.
1988

2612

03.02.
2017
19.09.
2017

7

9

7

9

Uleanu
Monica
Amza
Claudiu
Minel

28.06.
1990
29.07.
1992

12160

18.07.
2017
10.05.
2017

7

10

7

9

10

Udroiu
Adrian

28.10.
1987

22542

13.12.
2017

7

11

11

Bototeanu
Francescka

12.07.
1993

24124

20.12.
2017

12

12
13

28.08.
1992
15.02.
1993

24026

13

Dobrovie
Robert
Ciobanu
Alina

14

14

Soceanu
Mircea

29.07.
1982

15

15

16

16

Popazu
Vasilica
Talau
Constantina

19.06.
1993
10.10.
1982

P.
TOT
AL

11
2

12
-

13
1

14
15

15
15

16
60

8

2

-

1

15

15

58

10

-

2

-

1

13

15

57

-

8

2

-

1

13

15

56

8

-

-

1

15

15

55

10

-

2

-

1

15

10

54

10

-

2

-

1

10

15

54

8

-

-

1

15

10

51

-

8

-

-

1

15

10

50

9

-

8

-

-

1

15

10

50

7

9

-

8

-

-

1

15

10

50

19.12.
2017
03.11
2017

7

9

-

8

-

-

1

13

10

48

7

10

-

8

-

-

1

10

10

46

11118

/27.06.
2017

7

9

8

-

-

1

10

10

45

15911

19.09.
2017
07.07.
2017

7

9

8

-

-

1

10

10

45

7

9

8

-

-

1

15

15915

8473

19240

11611
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9
10

VENIT

10

7190

6
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7
7

16248

5
13.04.
2017
25.09.
2017

PUNCTE OBȚINUTE PENTRU CRITERIILE DE IERARHIZARE
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SUP
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REA
HIME
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LUL
LOCUIBI
sator
INTR
SAN
A
torit
STUD
LA
it
ETIN
ATAT
CER
IILOR
ERE
II
EII

SITUAȚIE LOCATIVA

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

40

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2018
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. 1545/06.02.2018 a Consiliului Județean Gorj;
- prevederile OG nr. 21/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, 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, 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 Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului Tg.
Cărbunești pentru anul 2018, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2.- Se declară luna APRILIE 2018 - „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 2018,
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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 33

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 33 din 28.03.2018

PROGRAM
pentru măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg. Cărbuneşti
ANUL 2018
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legea 515 /2002, privind gospodărirea localităţilor
urbane şi rurale , Consiliul Local şi Primarul 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 Primarul 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;
f) păstrarea curățeniei pe arterele de circulație;
g) 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 01.04.2018 – 30.04.2018 cu acțiuni specifice lunii curățeniei, cât și
pe tot parcursul anului 2018 cu SC Salubris Gilort SRL Tg. Cărbunești, personalul beneficiar al Legii
nr. 416/2001 ( venitul minim garantat), precum si cu sprijinul cetăţenilor oraşului, asociaţiilor de
proprietari - locatari, instituțiilor publice şi agenţilor 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 spații verzi, semănat gazon;
- achiziție material floricol;
- tăieri de corecţie la trandafiri str. Trandafirilor;
- 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 spații 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 spații verzi, colectarea si transportul acestora;

Străzi, drumuri comunale, sătești și vicinale
- reparaţii drumuri comunale, sătești si vicinale în 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 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 și 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;
Acțiuni având ca scop depistarea agenților economici și a cetățenilor care nu respectă legislația de
mediu în vigoare și somarea acestora pentru asigurarea unui mediu de viață sănătos.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 și art. 863 , pct. d 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 Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- contractul de vânzare-cumpărare nr. 4474 din 13 iulie 2017;
- Extras de carte Funciară nr. 38010;
- Extras de carte Funciară nr. 38011;
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. 124,
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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 34

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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;
- adresele din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 116 din 19.02.2018 și
nr. 133 din 28.02.2018 înregistrate la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 4489 din 07.03.2018;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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

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 Cătunele
și a comunei Glogova.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 35

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 și art. 863 , pct. a 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 Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- Contract de lucrări nr. 18104/23.10.2017;
- Proces-verbal de recepție nr. 65//28.11.2017.
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă 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. 125,
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 28.03.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 28 martie 2018
Nr. 36

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea și înlocuirea anexelor nr. 1 și nr. 2 ale HCL nr. 28 din 28.03.2018
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești 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 nr. 6.600 din 13.04.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018, art. 6 , alineatul 13;
- 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.I.- Anexa nr. 1 - Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Tg Cărbunești pe anul 2018 la
Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.03.2018 privind rectificarea și modificarea Bugetului de
venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2018 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1
(formular cod 11 și formular cod 11/01) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.II.- Anexa nr. 2 - Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Tg Cărbunești pe anul 2018 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE la Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 28.03.2018 privind
rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2018
se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III.- 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 16.04.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 16 aprilie 2018
Nr. 37

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 7.036 din 19.04.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție de la data de 12.04.2018;
- extras de cont din data de 13.04.2018;
- referatele nr. 6.421/11.04.2018 și nr. 6.941/18.04.2018 întocmite de Golumbu Mircea, consilier
superior în cadrul biroului Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- situațiile privind acordarea dobânzii legale din sentința nr. 1.766/2015, acordarea dobânzii legale din
sentința nr. 135/2017, acordarea dobânzii legale din sentința nr. 5585/2016, acordarea dobânzii legale din
sentința nr. 1.383/2016;
- referat nr. 6.898/18.04.2018 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- adresa nr. 1.327/ 17.04.2018 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 6.845/17.04.2018;
- adresa nr. 142/19.04.2018 emisă de Școala Gimnazială „George Uscătescu ”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 6.984/19.04.2018;
- adresa nr. 139/16.04.2018 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 6.739/16.04.2018;
- adresa nr. 4.821/19.04.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 7.022/19.04.2018;
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 2018 al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, conform anexei
nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 10.787,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.787,17
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 896,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.352,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018” 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 376,00 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 44.374,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 44.437,08 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de
43.774,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 43.827,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 600,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
610,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 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 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 38

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiția unui număr de 2 locuințe - apartamente ANL situate pe
strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, sc. D, 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;
- prevederile art. 8 alin (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 5 - art. 8, art. 14 alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 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, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Procesul verbal nr. 6998/19.04.2018 înaintat de comisia socială 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 82/2016 privind aprobarea
criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești și a listei cu actele justificative pe
care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea
şi completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe;
- 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. 32/28.03.2018 privind aprobarea Listei de repartiție a
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
- 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;
- Ordonanța de urgență nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea
art. 6 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 3, sc. D, Parter, din Blocul ANL situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.05.2018,
doamnei
Tudora Ionela.

Art.2.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 1, sc. D, Parter din Blocul ANL situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.05.2018,
doamnei
Boian Roxana.
Art.3.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor
încheia contractele de închiriere.
Art.4.- 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 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 39

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 și art. 863 , pct. a 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 Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- Factura fiscala seria GJTIP Nr. 22967/28.08.2017;
- Proces-verbal de recepție nr. 33/28.07.2017;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă 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.
126, 127, 128, 129, 130 și 131 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 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 40

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu-Cărbunești
nr. 97 din 31 octombrie 2006

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. 4, din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 97 din 31 octombrie 2006 privind
inventarierea în domeniul privat al orașului Târgu Cărbunești a terenului în suprafața de 682 mp, situat în
strada Teilor;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I.- La art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Orașului Târgu-Cărbunești nr. 97 din 31
octombrie 2006 se introduce un nou alineat cu următorul cuprins : „Terenul inventariat în
domeniul privat al orașului în suprafață de 682 mp, situat în str. Teilor, are numărul cadastral 332/2”.
Art.II.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 41

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea terenului în suprafață de 875 mp în
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) și anexa III, pct. 1 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 și art. 863, pct. a 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 Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Raportul nr. 22115/08.12.2017 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- Adeverința nr. 5420 din 22.03.2018, emisă de Comisia Locala de Fond Funciar Targu-Cărbunești;
- Raportul de Evaluare al SC CONSEVAL SRL Tg. Jiu înregistrat la Primăria Tg. Cărbunești cu nr.
7.177 din 23.04.2018;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se inventariază în domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești terenul în suprafață de 875
mp situat în intravilanul orașului Targu-Cărbunești, județul Gorj, tarla 22, reprezentând Str. Aleea
Grădiniței și cale de acces Bl. Nr. 2, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului,
întocmit la data de 05.03.2018 de SC MCTRIM CAD SRL, prin persoană autorizată Durdan Ion, cu
valoarea de inventar de 5.521,25 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 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 42

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale
Spitalului 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 de Urgenţă Tg. Cărbunești nr. 4842 din 20.04.2018 înregistrată
la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 7099 din 24.04.2018;
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 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 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 de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 43

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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. 213 din 16.04.2018
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 7101 din 20.04.2018;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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

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 Albeni.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.04.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 25 aprilie 2018
Nr. 44

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”,
ediţia a - XXXVIII - a, 17 mai - 20 mai 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 Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti;
- Regulamentul Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI” ediţia a- XXXVIII-a, 2018;
- 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
XXXVIII-a, 2018;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA
ARGHEZI”, ediţia a - XIV-a, 17 mai – 20 mai 2018;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 17/2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2018;
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 - XXXVIII-a se desfășoară
în perioada 17 mai – 20 mai 2018.
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: 12.000 lei, din care:
- Un premiu pentru promovarea internațională 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 -XIV-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
- Masă festivă pentru data de 20 mai 2018 = 3100 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 români și
străini MARIO CASTRO NAVARRETE din Spania, ARCADIE SUCEVEANU din Republica
Moldova, NICOLAE PRELIPCEANU și DANIEL CRISTEA-ENACHE 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 extraordinare din data 14.05.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina
Tg. Cărbunești, 14 mai 2018
Nr. 45

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 9804 din 22.05.2013

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;
- Solicitare nr. 6300/05.04.2018, din partea d-nei Motocu Maria;
- Contractul de închiriere nr. 9804/22.05.2013;
- Adresa nr. 4848/20.04.2018 din partea Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 prelungirea contractului de închiriere nr. 9804 din 22.05.2013 încheiat cu
Motocu Maria având ca obiect spațiul în suprafață de 12 mp situat în incinta Spitalului de Urgență TârguCărbunești, în clădirea în care își desfășoară activitatea Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, pentru o
perioada de 5 ani, începând cu data de 22.05.2018.
Art.2.- În cazul în care spațiul, care face obiectul contractului de închiriere, va fi necesar pentru
desfășurarea activității de sănătate, la solicitarea Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești, contractul de
închiriere nr. 9804/22.05.2018 se va rezilia de plin drept, cu notificarea în prealabil a chiriașului cu 30 de
zile înainte de data în care se propune predarea spațiului și până la data predării cu proces-verbal de
predare-primire, chiriașul achitând toate sumele datorate proprietarului. Spitalul de Urgență TârguCărbunești are obligația sa solicite spațiul în suprafața de 12 mp, cu cel puțin 30 de zile înainte de data
rezilierii contractului și predării efective a spațiului respectiv. Această clauza va fi stipulată în actul
adițional ce se va întocmi.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbunești şi
conducerea Spitalului de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 14 mai 2018
Nr. 46

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență 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 biroului Administrarea domeniului public si privat;
- HCL nr. 39/27 aprilie 2016, prin care s-a aprobat atribuirea contractului de servicii consultanta pentru
„Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului
Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești”, în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020
și mandatarea primarului orașului Tg. Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, sa semneze contractul de
servicii având ca obiect consultanță accesare fonduri cu S.C. Stef Management Consulting SRL;
- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta în 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 și completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările și completările ulterioare;
- scrisoarea de intenție transmisă prin e-mail de dl. dipl. ing Mihăița Andrei;
- articolul 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 98/2016 (achiziție
directă) consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în valoare de 131.000 lei la care se adaugă
TVA, pentru accesarea de fonduri europene în sesiunea 2014-2020.
Art.2.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț să semneze
contractul de servicii având ca obiect consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în vederea
accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020, cu SC Intergroup Engineering SRL.
Art.3.- Plata pentru consultanță se va 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.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga HCL nr. 39 din 27 aprilie 2016.
Art.5.- Primarul oraşului și 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 extraordinare din data 14.05.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 14 mai 2018
Nr. 47

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al orașului Tg. Cărbunești
domnului MEZDREA BOGDAN

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 serviciului Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;
- art. 36 alin (8) din Legea 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 conferă Titlul de Cetățean de Onoare al orașului Tg. Cărbunești domnului MEZDREA
BOGDAN, ca o recunoaștere a spiritului civic de care a dat dovadă.
Art.2.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.05.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 14 mai 2018
Nr. 48

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
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 și ale
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul fiscal 2019 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:
a) cota prevăzuta la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si clădirileanexă, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 2019 astfel
cum sunt redate în anexă, pag. 1-9 și pag. 19.
c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,5% asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate în
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte
la 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
e) cota prevăzuta la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte
la 0,8% asupra valorii impozabile a clădirii.
f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 227/2015 sunt
redate în anexă, pag 10,11,20.
g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), alin.(6),
alin.(7), alin.(8) din Legea nr. 227/2015 sunt prevăzute în anexă, pag. 12 -16.
h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din Legea
nr. 227/2015 se stabileşte la 3%.
i) valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) din Legea
nr. 277/2015 este redată în anexă, pag. 18.

j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se stabileşte
astfel:
✓ 1,9% în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta,
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau internaţionala;
✓ 4,9% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate.
k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate în anexă, pag. 17.
l) reducerile și scutirile acordate de consiliul local sunt redate în anexă, pag. 21.
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea nr.
227/2015 se stabileşte după cum urmează:
Persoane fizice:
a) în cazul impozitului pe clădiri: 10%
b) în cazul impozitului pe teren: 10%
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10%
Persoane juridice:
a) în cazul impozitului pe clădiri: 2%
b) în cazul impozitului pe teren: 2%
c) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 2%
Art.3.- Pentru anul 2019 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu modificările
aduse prin HCL nr. 47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472 impozitul anual pe
clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată respectiv 31
martie 2019.
Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual în două
rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
Art.6.- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Începând cu data de 01.01.2019 se abrogă HCL nr. 57/22.06.2017.
Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 49

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 9.039 din 23.05.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- nota de informare nr. 9320 din 30.05.2018;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție de la data de 15.05.2018;
- extras de cont din data de 09.05.2018;
- referat fundamentare buget pe anul 2018, întocmit de Călugăru Mihaela inspector în cadrul biroului
Urbanism, Gospodărire Urbană și Protecția Mediului;
- referat nr. 8.680/ 16.05.2018, întocmit de Cocioabă Janina Alexandra, consilier superior în cadrul
compartimentului Impozite și taxe locale ;
- referat nr. 8.641/16.05.2018, întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget, contabilitate, resurse
umane;
- referat nr. 8.736/17.05.2018, întocmit de Berbecel Georgeta, consilier superior în cadrul serviciului
buget, contabilitate, resurse umane;
- adresa nr. 260/07.05.2018, emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 8.081/07.05.2018, conform HCL 26/23.03.2015 ;
- referat nr. 8.929/22.05.2018, întocmit de Mladin Mircea, inginer în cadrul compartimentului SVSU;
- adresa nr. 243/15.05.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu ”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 8.618/15.05.2018;
- adresa nr. 248/24.05.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu ”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 9.095/24.05.2018;
- adresa nr. 1.708/ 16.05.2018, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 8.859/21.05.2018;
- adresa nr. 5.163/03.05.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 7.824/03.05.2018;
- referat nr. 7.930/04.05.2018, întocmit de Corici Sorin, șef birou în cadrul biroului Administrarea
Domeniului Public și Privat ;
- solicitare nr. 7.154/23.04.2018, înaintată de Trana Dana Maria, locatar al blocului ANL , str. Mitropolit
Nestor Vornicescu ;
- adresa nr. 5.569/18.05.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 8.790/18.05.2018;
- adresa nr. 170/03.05.2018, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 7.913/04.05.2018;
- adresa nr. 195/17.05.2018, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 8.738/17.05.2018;
- referat nr. 8.707/17.05.2018, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator Administrația Pieții ;

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 2018 al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, conform anexei
nr. 1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.683,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.139,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 10.785,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.785,17
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 898,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.354,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018” 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 3.081,00 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 47.455,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 47.518,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
46.853,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 46.906,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 602,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
612,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 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 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 50

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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. 7799/03.05.2018 din partea Băncii Cooperatiste Jiul Tg. Jiu prin reprezentantul său Geică
Gheorghe Sorin - director general, privind concesionarea terenului în suprafața de 5,8 mp, situat în str.
Minerilor (fostă Trandafirilor);
- 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, lit. 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 terenului în suprafață de 5,8 mp, situat în strada Minerilor (fostă
Trandafirilor), cu destinație scară de acces la imobilul situat în strada Minerilor, bl. 35, sc. 1, Parter, ap. 3,
prin încredințare directă Băncii Cooperatiste Jiul Tg. Jiu.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 5,8 mp - scară de acces este de 10 ani,
începând cu data adoptării prezentei hotărâri, prețul fiind de 30 lei/mp/an, ce va fi actualizat anual cu
indicele de inflație.
Art.3.- Primarul orașului și 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 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 51

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului situat în orașul
Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , nr. 112, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 383
„Ansamblu urban”, strada Trandafirilor nr. 60,62,63,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,88,
89,90,91,92,97,101,103,105,108,110,112,116,119,120,121,122,125,127,129,131,134,136,138,140,
cod GJ-II-a-B-09408, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- adresa nr. 602/21.05.2018 (9070/24.05.2018) a Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru
Cultură Gorj prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune și nu intenționează să
cumpere imobilul menționat.
- prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 și art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Consiliul Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea imobilului
situat în orașul Tg. Cărbunești, strada Trandafirilor , nr. 112, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 383
„Ansamblu urban”, strada Trandafirilor nr. 60,62,63,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,88,
89,90,91,92,97,101,103,105,108,110,112,116,119,120,121,122,125,127,129,131,134,136,138,140,
cod GJ-II-a-B-09408, proprietatea persoanei fizice Tomulescu Nicolae
Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare în administrare sau dare în folosința
gratuită a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia și obligația protejării lui
conform legislației in vigoare.
Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, va
asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 52

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind transmiterea noilor mijloace fixe, care aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești în
administrarea și folosința Societății Comerciale APAREGIO Gorj SA
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;
- Contractul nr. 718/2008 de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare ;
- HCL 12/31.01.2018 privind completarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
orașului Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă transmiterea în administrare și folosință către Societatea Comerciala APAREGIO
Gorj SA a noilor mijloace fixe, care aparțin domeniului public al Orașului Tg Cărbunești:
- „Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare în orașul Tg.
Cărbunești” - număr inventar 200890, valoare de inventar 3.430.939,34 lei;
- „Stație de epurare Oraș Tg. Cărbunești”, nr. inventar 200893, valoare de inventar 10.308.169,95 lei,
obiective realizate prin investiții derulate de către SC APAREGIO Gorj SA, prevăzute în anexa nr.1,
care fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Predarea în administrarea SC APAREGIO Gorj SA –a mijloacelor fixe menționate la art.1. se
va efectua prin încheierea unui proces verbal de predare –primire, conform anexei nr.2, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul orașului și 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 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 53

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
iunie, iulie și august 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 30 mai 2018,
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 POPESCU DANIEL se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pe
lunile iunie, iulie și august 2018.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.05.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Drăghici Cristina Florentina

Tg. Cărbunești, 30 mai 2018
Nr. 54

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 10.501 din 21.06.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție de la data de 20.06.2018;
- referat nr. 9.723/06.06.2018, întocmit de Zorilă Cristian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- referat nr. 10.034/12.06.2018, întocmit de Ardeleanu Dorores, Marian Elena , din cadrul biroului
Registrul Agricol;
- referat nr. 9.722/06.06.2018, întocmit de Gărăiacu Adriana, consilier superior în cadrul biroului
Registrul Agricol ;
- referat nr. 10.031/13.06.2018, întocmit de Luntraru Cristian, inspector superior în cadrul biroului
Urbanism;
- referat nr. 10.418/20.06.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referatele nr. 10.017 /12.06.2018, nr. 10.054/13.06.2018, nr. 10.417/20.06.2018 întocmite de Ciontescu
Constanța, consilier superior în cadrul biroului Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 9.282/29.05.2018, întocmit de Călugăru Mihaela inspector în cadrul biroului Urbanism,
Gospodărire Urbană și Protecția Mediului;
- referat nr. 10.445 / 21.06.2018, întocmit de Calițoiu Claudiu, inspector în cadrul biroului Gospodărire
Urbană;
- solicitare nr. 10.487 /21.06.2018 –preot paroh Bora Ion Sorin – Parohia Sfântul Antim Ivireanu;
- solicitare nr. 12/21.06.2018 – preot paroh Dumitrescu Aurelian – Biserica parohială Hramul Sfinții
Voievozi Mihail și Gavril;
- adresa nr. 6.360/ 21.06.2018 emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 10.475 / 21.06.2018 ;
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 cu suma de 224,00 mii lei și
modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești, respectiv
modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și
formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.907,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.363,17 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.

Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.809,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.809,17
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.098,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.554,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 47,00 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 47.502,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 47.565,08 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
46.900,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 46.953,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 602,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
612,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 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 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 55

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii ale aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg. Cărbunești, al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești
și al Centrului Cultural și Biblioteca Orășenească „Tudor Arghezi”
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. 10.460/21.06.2018 al examenului de promovare în grad profesional;
- Procesul-verbal nr. 10.001/12.06.2018 al examenului de promovare în funcția contractuală de
bibliotecar studii superioare gradul IA;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
modificata prin Legea nr. 13/2011;
- Prevederile art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată
r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 41, Titlul II din H.G. nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcției contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice 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;
- HCL nr. 17/05.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești
pe anul 2018, 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 modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.
Cărbunești, județul Gorj, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliția Locală Tg. Cărbunești,
județul Gorj, conform anexei nr. 2 .
Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Centrului Cultural și Biblioteca Orășenească
„Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, județul Gorj, conform anexei nr. 3.
Art.4.- Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- 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 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 56

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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 al compartimentului impozite și taxe locale;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități;
- Tabelul nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe raza
orașului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
- 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.- 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 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 57

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 57 din 27.06.2018
LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI SAU AI
CĂROR CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI.
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NUMELE SI PRENUMELE
ROMANESCU VICTOR
GIUBEGA VINTILA
GARAIACU MARIAN
DUROI CONSTANTIN
DIACONESCU MARIANA
PIRVULETU LUCIAN
VARZARU ARON DANUT
HULUTA FLORIN
PREDUT AURELIA
BUFTEA MIHAI

DATA
CERERII
10.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
08.01.2018
11.01.2018
15.01.2018
12.01.2018
16.01.2018
17.01.2018
17.01.2018

DOMICILIUL
BERLESTI
ALBENI
BUCURESTI
TG JIU
BILTENI
TG JIU
NOVACI
VULCAN
TG JIU
MINERILOR BL B21

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

VISCOPOLEANU VERONICA
SCURTU MARIANA
CIOBANU MARIA
STINGA DOINA
APOSTOIU MARGARETA
DANARICU CARMEN MARIANA
BALOI LILIANA
ORVAS CONSTANTIN
VADUVA STELIAN
FLORESCU ANA
GANEA ANGELA
BUSE FEDORA
CUCU DUMITRU ALIN
GLAVAN CLAUDIU MARIAN
MILITARU IONEL
CATANOIU CORNEL
PETRIA CRISTINA
SPOIALA IOANA
PLESA AUREL
STANCIU PANTELIMON
SAVU VIOREL
SAVU LUCIAN
SOMACESCU COSMIN MARCEL
MUICU CORINA VASILICA
TEODORESCU MIHAELA
ASPREA E CONSTANTIN
ZAHARIA ZENOBIA

18.01.2018
19.01.2018
19.01.2018
23.01.2018
23.01.2018
25.01.2018
26.01.2018
26.01.2018
30.01.2018
02.02.2018
31.01.2018
05.02.2018
02.02.2018
05.02.2018
05.02.2018
06.02.2018
06.02.2018
12.02.2018
14.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
19.02.2018
16.02.2018
16.02.2018
15.02.2018

BUCURESTI
TICLENI
JUPÎNESTI
TG JIU
TG JIU
TG JIU
VULCAN
TG JIU
TG JIU
TG JIU
TRANDAF
TG JIU
BUSTUCHIN
ITALIA
TICLENI
LICURICI
CRAIOVA
PADUREA MAMULUI
PETROLISTILOR
BUCURESTI
TG JIU
TG JIU
TG JIU
SIBIU
SPANIA
BUMBESTI JIU
JUPINESTI

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

DRAGUT ELVIRA
BORDEA GHEORGHE
BORDEA ALEXANDRU CATALIN
CIORAN CONSTANTIN
PREDA VERONICA
NEGREA MARIA
ANDRONIE DANIEL
CIONTESCU SILVIA
GHERASIE CONSTANTIN
ANDREI ANTONELA
MOCAN GABRIELA
POPESCU CAMBREA VERONICA

22.02.2018
22.02.2018
22.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
26.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
12.03.2018
13.03.2018

TG JIU
BUMBESTI JIU
BUMBESTI JIU
CRAIOVA
VILCEA
TG JIU
TG JIU
TG JIU
LICURICI
TG JIU
TG JIU
SACELU

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

STEFAN DAN
SOMACESCU VIOREL
DUMITRU ANABELA
TILIMBECI GHEORGHE
CORBEA VIOREL
BARBACIORU OTILIA
RADOI IULIA
BURLEANU ALIN
BABALIC GHEORGHE
ZGABAIA ADI ADRIANA
GARNICEANU IULICA
TRUSCA VERONICA

14.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
15.03.2018
16.03.2018
16.03.2018
20.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
19.03.2018
21.03.2018

SEVERIN
BUCURESTI
CRAIOVA
HUNEDOARA
TG JIU
TG JIU
TG JIU
ROSIA AMARADIA
SCOARTA
TICLENI
ALBENI
PLOPSORU

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
R4667 BL 7 AP 11
BL B2 AP 16 R3626
POJOGENI R51
POJOGENI R 1.1
STEFANESTI R618.1
POJOGENI R274
COJANI R5355
STEFANESTI R703.1
POJOGENI R237
R2590 BL B21 AP 14
R2200 EROILOR
R957.1 FLORESTENI
R3618 BL 21 AP18
R1495BLAHNITA DE JOS
R2532.1BL B2 AP 15
R114 POJOGENI
R2130 PIETII 94
R297 POJOGENI284
R602.1 STEFANESTI
R4014 FLORESTENI
R2688 BL J AP10
R652 STEFANESTI
R4983 COJANI 239
R4766.1BL 37 AP 1
R1294.1 CRETESTI88
R3198 BL B7, AP18
R1651.3 CARB SAT
R2585BL 7, SC 1, AP2
R2445 BL B11 AP 5
R5148 POJOGENI
R290.2 POJOGENI
R290.3 POJOGENI
R300 POJOGENI
RR4601 TRAND 176
R2900 BL B4, AP5
R705 STEFANESTI 145
R2693PANDURILOR BL
B8 AP 11
R1121 CURTEANA
R739.1 STEFANESTI
R664 STEFANESTI
R1226 CRETESTI 24
R1639 CARB SAT120
R449 POJOGENI 416
R372 POJOGENI 352
R868 STEFANESTI
R4582, BL K AP 6
R3619, BL H AP 14
R93 POJOGENI 91
R2444,MINERILR BL B10
AP 11
R2392,TRAND BL M
R1896.1TRAND 32
R1978,TRAND119
R122.3 Pojogeni
R358, POJOGENI339
R976,FLORESTENI
R305POJOGENI 290
R4500 BL 1 AP 12
R4831TRANDAF 47
R1085,FLORESTENI
R2707BL L, AP24
R187.2, POJOGENI

DOCUMENTE ANEXATE
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 Italia, adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Adev Jupînești
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
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO, CI Italia
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO
adevAPAREGIO, chit Barbatesti
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI Spania
Copie CI alt domiciliu
Copie factura
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
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
DEF ALBU DORINA
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu,Chit
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CHIT Albeni
Copie CI alt domiciliu

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

COSACU PETRE
POPA EMILIAN
MITRUS AURELIA
IONESCU ION
LAZARESCU LILIANA
IVANOIU MARIANA
UDRESCU GHEORGHE
TRUSCA SORIN
DOBROVIE CRISTINA
TANASOIU GIORGIANA
IVASCANU MARIA
CINEPESCU VIOLETA
ROMANESCU LUCRETIA
BALASA RAZVAN
MINEA ELENA
MARCEA LUNGU AURELIA
TANTU DUMITRU
CRACIUN CONSTANTIN
STEICA VICTORIA
DANARICU SERGHIE
ZGURA AUREL
RADULIAN CAMELIA
CIOACA DANA
POPESCU MAGHERU GRIGORE
RATA LOREDANA
ROIBU DANA
BALACEANU GHEORGHE DAN
BUDRIGA VASILE
CRUCERU VIORICA
BAROS ILIE
SCURTU CONSTANTIN
ILIE NECULAI
ASPREA ALIN-CTIN
COTOJMAN AURELIA

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

21.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
26.03.2018
27.03.2018
27.03.2018
29.03.2018
30.03.2018
30.0.32018
15,03.2018
04.04.2018
05.04.2018
13.04.2018
11.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
17.04.2018
20.04.2018
26.06.2018
07.05.2018
08.05.2018
17.05.2018
15.05.2018
14.05.2018
10.05.2018
30.05.2018
12.06.2018
13.06.2018
21.06.2018

TG JIU
Tg-Jiu
Tg-Jiu
TRANDAF
Chiajna
BL B15, TG JIU
BL K, AP 9
Tg-Jiu
TURBUREA
TG JIU
BUCURESTI
PLOPILOR 216
PAD MAMULUI
POJOGENI
BL 37PAD MAMULU
TG JIU
BUCURESTI
B2
POJOGENINR 59
POJOGENI 221
BL 7
GILORTULUI
BUCURESTI
BUCURESTI
TIMISOARA
CRAIOVA
TG-JIU
CRAIOVA
JUPINESTI
ALIMPESTI
TICLENI
COJANI
STEFANESTI
ROSIADE AMARADIA

R1532,CARB SAT
R1779CARB SAT
R371, POJOGENI
R3143, BL B4, AP13
R4757, BL 40AP 24
R2458,BL B15 AP6
R 2824,MINERILOR
R 379,POJOGENI
R 2870, EROILOR
R5157, MITR NESTO
R2013, TRANDAF 54
R4860, PLOPILOR
R4667,BL 1, AP4
R441.1, POJOGENI
R4934,BL 37, AP 5
R967.1FLORESTENI
R1029,FLORESTENI
R1284.2,BL B2, AP18
R62,POJOGENI 59
R448,POJOGENI 221
R4550,BL 7, AP5
R2230,GILORTULUI
R785,STEFANESTI
R3360,STEFANESTI
R4751,EROILOR
R2526.2 BL B2 AP 8
R4508,POJOGENI 313
R2398,BL B5,AP25
R2424,BL B15 , AP10
R5120,BL B9 ,AP3
R4158,BL B11, AP 4
R5445,COJANI
R636.1, STEFANESTI
R4960 COJANI 248

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Copie CI Italia
Copie CI Italia, adev Aparegio
Lucreaza in Timisoara
adev Aparegio
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
adev Aparegio
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
adev Aparegio
adev Aparegio
adev Aparegio
adev Aparegio,factura
Copie CI Spania
Acte Germania
Copie CI alt domiciliu

Anexa nr. 2 la HCL nr. 57 din 27.06.2018
LISTA CU CASELE PĂRĂSITE, NELOCUIBILE, AI CĂROR MOȘTENITORI NU POT FI
IDENTIFICAȚI DE PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

NUMELE SI PRENUMELE
GHEORGHIU ELENA
SMARANDOIU LUISA
POPESCU MARIA
POPESCU DANIEL
SAVESCU IOAN
SAVESCU GHEORGHE
DEF LUPU AURELIA
DEF RADESCU MIREL
ENESCU ILEANA
MOTORGA ALINA DANIELA
DEF DIDEA MARIA
DEF CRETU GHEORGHE
DEF BORCAN ANA
NEAMTU VIOLETA
SLEAPCA GEAMBASU IOAN
CIOPLEA SILVIA
SARBATOARE EUGEN
DEF HODOLEAN CTIN
MUICU LEONTINA CRINA
DEF GARAIACU EMIL
GARAIACU ELENA
GEOGIA ION
DEF INEL VIORICA
ZORILA AURICA
DEACONESCU LAUTARU
BULEAC LUCIA
MARGINE MARIA
BILAN CONSTANTIN
MONDAN ELENA IRINA
VADUVA DUMITRU
BUNECI MARIA
DIACONU EMIL
BOSNEANU MARIA
Def DIACONU ILIE
BABALIC ROMULUS DANIEL
RIDICHIE CORNELIA
DEF POPESCU GHEORGHE
ILIE CAMELIA
PAUNA LUCIA
LINCA DINEL
DEF NANU ELEONORA
BUZOIANU RAMONA
DEF POPESCU NICOLITA
CERBU CRISTINEL
FUIOREA ION
VADUVA OTILIA
DEF BALASA ION
DEF PIELEA ELENA
SPANU MIRELA
VAROAGEA LAPADUTA
PIELEA ELENA
VACARU DARIUS
VOINEA MLADIN VERGINICA
TAURU IONEL
DEF BULEAC ION

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

DATA
CERERII

08.02.2018
07.02.2018
01.02.2018
02.02.2018
06.02.2018
07.02.2018
29.01.2018
26.01.2018
25.01.2018
23.01.2018
18.01.2018
17.01.2018
17.01.2018
29.12.2017
05.01.2018
16.01.2018
19.01.2018
22.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
17.01.2018
20.02.2018
21.02.2018
26.02.2018
02.03.2018
02.03.2018
09.03.2018
09.03.2018
12.03.2018
14.03.2018
14.03.2018
20.03.2018
13.03.2018
23.03.2018
26.03.2018
27.03.20148
27.03.2018
27.03.2018
28.03.2018
29.03.2018
13.04.2018
29.03.2018
27.04.2018
03.05.2018
30.05.2018
05.06.2018
11.06.2018
20.06.2018
21.06.2018

DOMICILIUL
Fosta ferma Cojani
Fosta ferma Cojani
Fosta ferma Cojani
Fosta ferma Cojani
Fosta ferma Cojani
Fosta ferma Cojani
POJOGENI
SCOARTA
PETROSANI
POJOGENI
BUMBESTI JIU
TG JIU
POJOGENI
STEFANESTI
CRETESTI
CRETESTI
STR PIETII
POJOGENI
CARBUNESTI SAT
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
POJOGENI
TUPSA
CARBUNESTI SAT
POJOGENI
TG JIU
BAIA MARE
CARBUNESTI SAT
ARESTAT
POJOGENI
COJANI
CURTEANA
COJANI
COJANI
CURTEANA
STEFANESTI
COJANI
TRANDAF
PLOPILOR 23
POJOGENI 306
POJOGENI 445
MITR NESTOR
POJOGENI 66
CURTEANA
MACESU
POJOGENI 423
POJOGENI 166
POJOGENI
FLORESTENI
POJOGENI
MERILOR
POJOGENI
CURTEANA
POJOGENI

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
R4389.1
R4389.2
R4389.3
R4389.4
R4389.5
R4389.5
R3279
R3199
R3063
R532.1
R1484
R325
R1479
R4533
R1790
R1296
R2043
R1494
R1655
R421
R44
R1462.2
R96
R1733
R1571
R256
R1494
R768
R1824.3
R2539.1
R484
R4961
R1189
R4961
R3827
R1137
R800
R1384
R2842
R3564
R1320
R471
R4585
R69.1
R1125
R845
R44.1
R177
R175.1
R998
R177
R3857
R438
R1175
R253

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

DOCUMENTE ANEXATE
NELOCUITA
NELOCUITA
NELOCUITA
NELOCUITA
NELOCUITA
NELOCUITA
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
Nelocuita
Nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
nelocuita
Nelocuita
Nelocuita
nelocuita
Nelocuita
nelocuita
Nelocuita
Nelocuita
Nelocuita
Nelocuita

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiții :
„Reabilitare strada Crizantemelor, km 0+000 - km 0+267, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare ;
- HCL 17/ 05.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe anul 2018;
- documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții „Reabilitare strada Crizantemelor,
km 0+000 - km 0+267, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, întocmita de S.C. DELCAD CONSULTING SRL
Craiova;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare ;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului cadru 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 Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare strada
Crizantemelor, km 0+000 - km 0+267, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre:
VALOARE TOTALA : 92.317,34 lei cu TVA
Din care : - Valoarea lucrărilor (C+M): 80.818,62 lei cu TVA
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 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 58

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 58 din 27.06.2018

Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiții
„Reabilitare strada Crizantemelor, km 0+000 - km 0+267, Tg. Cărbunești, județul Gorj”
Strada propusa spre reabilitare va avea următoarele caracteristici:

- Strada Crizantemelor:

- lungime 172 ml
- lățime parte carosabila 4,00 m
- lățime acostamente balastate 2 x 0,375 m
- lățime platforma 4,75 m
- panta transversala 2,50 %

- Aleea Crizantemelor:
-

valoare totala investiție:

lungime 95 ml
lățime parte carosabila 2,75 m
lățime acostamente balastate 2 x 0,375 m
lățime platforma 3,50 m
panta transversala 2,5%

92.317,34 lei - valoare inclusiv TVA
77.696,87 lei –valoare fără TVA

din care C+M : 80.818,62 lei – valoare inclusiv TVA
67.914,81 lei – valoare fără TVA

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Creșei de Copii 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;
- referatul nr. 10562/22.06.2016 întocmit de Creșa de Copii Tg. Cărbunești;
- Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și
completările ulterioare;
- H.G. nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor
unități de educație timpurie antepreșcolară;
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 a Creșei de Copii Tg. Cărbunești
prevăzut în anexă, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziții contrare.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și Creșa
de Copii Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 59

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești nr. 1211 din 18.06.2018
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 10.327 din 19.06.2017;
- 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
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești ( GIM / LIC TEO) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică - PJ
Art.2.- Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 9 din 31.01.
2018 privind aprobarea Rețelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 pe raza
oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 60

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea contractului de servicii: consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență 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 biroului Administrarea domeniului public si privat;
- HCL nr. 39/27 aprilie 2016, prin care s-a aprobat atribuirea contractului de servicii consultanta pentru
„Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului
Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești”, în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020
și mandatarea primarului orașului Tg. Cărbunești, ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, sa semneze contractul de
servicii având ca obiect consultanță accesare fonduri cu S.C. Stef Management Consulting SRL;
- informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta în 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 și completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările și completările ulterioare;
- scrisoarea de intenție transmisă prin e-mail de dl. dipl. ing Mihăița Andrei;
- articolul 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 98/2016 (achiziție
directă) consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în valoare de 131.000 lei la care se adaugă
TVA, pentru accesarea de fonduri europene în sesiunea 2014-2020.
Art.2.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț să semneze
contractul de servicii având ca obiect consultanță pentru „Modernizarea, reabilitarea și echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești”, în vederea
accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020, cu o societate de consultanță de specialitate.
Art.3.- Plata pentru consultanță se va 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.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abroga HCL nr. 47 din 14 mai 2018.
Art.5.- Primarul oraşului și 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 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 61

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea suplimentării Statului de funcţii al
Spitalului de Urgenţă Tg-Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 43/25.04.2018,
cu un număr de 16 posturi

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 de Urgenţă Tg-Cărbunești nr. 6502 din 25.06.2018 înregistrată
la Primăria Tg-Cărbunești cu nr. 10819 din 26.06.2018;
- 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 suplimentarea Statului de funcţii, aprobat prin HCL nr. 43/25.04.2018 cu un
număr de 16 posturi, conform Tabelului prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg-Cărbunești, şi
conducerea Spitalului de Urgenţă Tg-Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.06.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 3 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 27 iunie 2018
Nr. 62

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la H.C.L. nr. 62 din 27.06.2018
TABEL
cu posturile cu care se suplimentează Statul de funcţii al
Spitalului de Urgenţă Tg-Cărbunești

Nr.

Poziția din

crt.

Statul de funcţii

1

5401

Asistent medical generalist/ Cabinet diabet zaharat

2

5431

Asistent medical generalist/ Statistică medicală

3

5441

Asistent medical generalist/ Birou internări

4

5571

Asistent medical generalist/ Cabinet medicină internă

5

5601

Asistent medical generalist/ Cabinet pneumologie

6

5611

Asistent medical generalist/ Cabinet nefrologie

7

5621

Asistent medical generalist/ Cabinet cardiologie

8

5631

Asistent medical generalist/ Cabinet neurologie

9

5641

Asistent medical generalist/ Cabinet psihiatrie

10

5711

Asistent medical generalist/ Cabinet pediatrie

11

5721

Asistent medical generalist/ Cabinet chirurgie generală

12

5771

Asistent medical generalist/ Cabinet ORL

13

5781

Asistent medical generalist/ Cabinet oftalmologie

14

5791

Asistent medical generalist/ Cabinet ortopedie-trumatologie

15

5801

Asistent medical generalist/ Cabinet urologie

16

5841

Asistent medical generalist/ Cabinet obstetrica ginecologie

Denumire post/ compartiment

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului
Tg. Cărbunești, 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 si comunelor din județul Gorj,
anexa nr. 7, poziția 21
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;
- Referatul nr. 11453/06.07.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești;
- Raport de reevaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in patrimoniul
U.A.T.O. Târgu-Cărbunești pe anul 2016;
- Proiectul „Reabilitare Strada Crizantemelor Km 0+000 - Km 0+267”, întocmit de SC DELCAD CONSULTING
SRL.
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 Tg. 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. 21 :
- coloana 3 va avea următorul cuprins : „Oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj; Origine si destinație: DJ 661 - Str.
Teilor, Km 0+000 - Km 0+172, Lungimea străzii L= 0,172 km, Lățimea părții carosabile l= 4 m, Lungime
acostamente L= 2x0,375 ml, Lungime șanțuri L= 0,344 km; Km 0+172 - Km 0+267, Lungimea străzii L= 0,095
km, Lățimea părții carosabile l= 2,75 m, Lungime acostamente L= 2x0,375 ml, Lungime șanțuri L= 0,190 km;
- coloana 4, va avea următorul cuprins: 1991;
- coloana 5, va avea următorul cuprins: 52713,78 lei ;
- coloana 6, va avea următorul cuprins : Domeniul public al Orașului Tg. Cărbunești conform HCL nr.
55/02.09.1999, modificată prin HCL nr. 63/09.07.2018.
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 09.07.2018 la care au participat 10
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Popescu Daniel
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbunești, 09 iulie 2018
Nr. 63

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești 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 nr. 12.391 din 24.07.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- analiza efectuată asupra contului de execuție la data de 12.07.2018;
- referat nr. 12.225/19.07.2018, întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 12.174/18.07.2018, întocmit de Braicu Ileana, magaziner la Creșa de copii;
- referat nr. 12.288/20.07.2018, întocmit de Călugăru Mihaela, inspector Urbanism;
- referat nr. 12.377/23.07.2018, 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 , cu suma de 20,00 mii lei și
modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești, respectiv
modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, conform anexei nr.1 (formular cod 11 și
formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
11.927,79 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.383,17 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 10.829,17 mii lei și la cheltuieli în sumă de 10.829,17
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.098,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.554,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 64

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii terenurilor pentru înlocuirea în subteran
a conductelor de țiței aparținând OMV PETROM.

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 în cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești;
- Solicitarea nr. 12171/18.07.2018, înaintată de OMV PETROM prin EXPERT PETROLEUM
SOLUTIONS;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- 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 închirierea terenurilor pentru înlocuirea în subteran a conductelor de țiței aparținând
OMV PETROM, pe raza localității noastre la un preț de 3 lei/mp/an.
Art.2.- Se împuternicește primarul orașului Tg-Cărbunești domnul Birău Dănuț pentru semnarea
contractelor de închiriere.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 65

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spațiilor „Cantina + Internat” aflate în administrare la
Colegiul National „Tudor Arghezi” 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 . 2524/17.07.2018 înregistrata la registratura instituției sub nr. 12.071/17.07.2018 emisă
de Colegiul National „Tudor Arghezi” prin care ne solicita acordul de închiriere a spațiilor disponibile
pentru cazare + cantina;
- protocolul de predare-primire în administrare nr. 12.677/01.07.2015 a bunurilor imobile în care își
desfășoară activitatea unitatea de învățământ de stat din Orașul Tg. Cărbunești județul Gorj - Colegiul
National „Tudor Arghezi”;
- Articolul 7 alineatul 3 din protocol : „Să ceara acordul proprietarului si sa respecte tarifele aprobate
de Consiliul Local al Orașului Tg. Cărbunești, privind închirierea spațiilor sau a terenurilor aflate în
administrare”;
- Articolul 7 alineatul 4 din protocol : „Orice închiriere de spatii sau teren se poate realiza numai cu
acordul prealabil al proprietarului si numai în condițiile legii”;
- HCL nr. 28/31.03.2003 privind majorarea chiriilor pentru spatiile comerciale începând cu data de
01.03.2003;
- Legea nr.1/2011 a educației naționale cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica 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 închirierea spațiului „Cantina + Internat” Colegiul National „Tudor Arghezi” , în
condițiile legii.
Art.2.- Prețul de pornire la licitație este de 6 lei/mp/luna, conform HCL nr. 28/31.03.2003, preț
actualizat anual cu indicele de inflație. Procedura de licitație privind închirierea se efectuează de către
Colegiul National„Tudor Arghezi”.
Art.3.- Sumele financiare încasate lunar din închirierea spatiilor menționate la art. 1 vor constitui
venituri proprii pentru Colegiul National „Tudor Arghezi” și se vor utiliza integral pe secțiunea de
dezvoltare (lucrări de reabilitări, modernizări și dotări). Colegiul National „Tudor Arghezi” Tudor va
raporta anual total venituri încasate și utilizarea acestora pe destinația pe care a fost aprobata.
Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și Colegiul
National „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 66

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea terenului în suprafață de 5.127 mp în
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) și anexa III, pct. 1 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, 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;
- 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;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Referatul nr. 11.860/12.07.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- Adeverința nr. 11.859 din 12.07.2018, emisă de Comisia Locala de Fond Funciar Targu-Cărbunești;
- Raportul de Evaluare al SC CONSEVAL SRL Tg. Jiu înregistrat la Primăria Tg. Cărbunești cu nr.
7.177 din 23.04.2018.
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se inventariază în domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești terenul în suprafață de
5.127 mp, situat în intravilanul orașului Târgu-Cărbunești, județul Gorj, tarla 22, reprezentând
curți-construcții și zonă de agrement, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului,
întocmit de SC MCTRIM CAD SRL, prin persoană autorizată Durdan Ion, cu valoarea de inventar de
32.351,37 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 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 67

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice „Reabilitare DC 20 Copăcioasa-Pojogeni de la
km 12+335 la km 11+085” și „Reabilitare DS Duțești de la km 0+000 la km 0+670, Tg. Cărbunești,
județul Gorj” 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 finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare ;
- HCL nr. 17/ 05.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe anul
2018;
- documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare DC 20 CopăcioasaPojogeni 1250 ml și DS Duțești 670 ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, întocmită de S.C. DELCAD
CONSULTING SRL Craiova;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare ;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului cadru 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 documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare DC 20
Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și DS Duțești 670 ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj” și Indicatorii
tehnico-economici, 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 „Reabilitare DC 20 Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și DS Duțești 670 ml, Tg. Cărbunești, județul
Gorj”, cu termen de execuție 120 de zile și plata pe un termen de 2 ani, 2018, respectiv 2019. Procedura
de atribuire este procedura simplificată, conform Legii nr. 98/2016 cu modificările și completările
ulterioare.
Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2019 se vor aproba cu prioritate pe primul
trimestru în BVC al anului 2019.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 68

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea calităţii de reprezentant pentru oraşul Târgu Cărbunești în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 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;
- Adresa nr . 406/21.06.2018 a Serviciului Județean de Gestionare a Deșeurilor și Activităților de
Salubrizare Gorj din cadrul CJ Gorj, înregistrată la registratura instituției sub nr. 10.735/25.06.2018;
- Prevederile art. 14, alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
serviciilor publice de salubrizare “ADIS” Gorj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr.
82/31.10.2007, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 11, alin. (1) și (2) și ale art. 36, alin. (2), lit. e) și alin. (7), lit.(a) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Prevederile Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 privind aprobarea Actului Constitutiv – cadru şi a
Statutului – cadru ale Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice;
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 Călina Ionuț Adrian, ca reprezentant al oraşului Târgu Cărbunești în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj.
Art.2.- (1) Se împuterniceşte domnul Călina Ionuț Adrian reprezentant al oraşului Târgu Cărbunești
să semneze în numele şi pe seama oraşului Târgu Cărbunești Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj”, actualizate.
(2) Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor
Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 25.11.2011 se
modifică şi se înlocuiesc cu Actul constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în
domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj în forma prezentată în Anexele 1 şi 2 la
prezenta hotărâre.
Art.3.- Se împuterniceşte domnul Popa Luis Ionuţ, director în cadrul Serviciului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor şi a Activităţilor de Salubrizare Gorj, să efectueze formalităţile de înregistrare ce
decurg din adoptarea prezentei hotărâri, la registrul Asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Târgu Jiu.
Art.4.- La data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.
92 din 07.09.2017 privind desemnarea reprezentantului, precum şi actele administrative adoptate de
Consiliul Local Târgu Cărbunești ce conţin prevederi contrare Actului constitutiv şi Statutul Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, adoptate prin
prezenta hotărâre.
Art.5.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Târgu Cărbunești.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.07.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel
Tg. Cărbunești, 26 iulie 2018
Nr. 69

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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-XIII-a -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 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- O.U.G nr. 118/2006 cu modificările și 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 ;
- 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-XIII-a 2018.
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” și Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XIII-a în
perioada 27-29 august 2018.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor se aprobă suma de 57.000 lei din bugetul local.
Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg. Cărbunești” și
Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XIII-a este în punctul ,,Parc Stejeret”.
Art.3.- Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -XIII-a se desfăşoară în
oraşul Tg. Cărbunești pe data de 28.08.2018, conform regulamentului, ce constituie anexă la 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 extraordinare din data 21.08.2018 la care au participat 9
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 9 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 21 august 2018
Nr. 70

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 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 nr. 13.919 din 24.08.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 8.116/ 21.08.2018 emisă de Spitalul de Urgență Tg. Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 13.614 / 21.08.2018 ;
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 de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 4.036,00 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 capitolului bugetar, conform anexei nr. 1
(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 2018 se stabilește la venituri în sumă de 51.538,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 51.601,08 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.2.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
50.936,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 50.989,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 2 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 602,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
612,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 68 din 26 iulie 2018 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice „Reabilitare DC 20 Copăcioasa-Pojogeni de la km 12+335 la km 11+085” și
„Reabilitare DS Duțești de la km 0+000 la km 0+670, Tg. Cărbunești, județul Gorj” 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 finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 17/ 05.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului pe anul
2018;
- documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Reabilitare DC 20 CopăcioasaPojogeni 1250 ml și DS Duțești 670 ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj”, întocmită de S.C. DELCAD
CONSULTING SRL Craiova;
- HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice cu modificările si completările
ulterioare ;
- Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/
acordului cadru 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. 68 din 26 iulie 2018 - Indicatorii tehnico –
economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DC 20 Copăcioasa-Pojogeni 1250 ml și DS Duțești
670 ml, Tg. Cărbunești, județul Gorj” , conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 72

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației necesare delegării Serviciului de iluminat public în
Unitatea Administrativ Teritorială - 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 nr . 11955/16.07.2018 întocmit de Biroul Administrarea domeniului Public
si privat si referatul cu nr .9345/30.05.2018 al Serviciului Urbanism Gospodărie Urbană;
- Nota de control din data de 24.05.2018 emisă de A.N.R.S.C.- Autoritatea Națională de Reglementare
pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, înregistrată la orașul Tg. Cărbunești cu nr. 9094 , prin
care se dispune ca măsură și termen de conformare înființarea Serviciului de iluminat public în orașul
Tg. Cărbunești;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 230/2006, a serviciului de iluminat public actualizată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire
Comunală nr. 87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de iluminat public;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 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 Studiul de oportunitate privind delegarea Serviciului de iluminat public în
Unitatea Administrativ Teritorială - Orașul Tg. Cărbunești, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea Serviciului de iluminat public al orașului
Tg. Cărbunești, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Regulamentul Serviciului de iluminat public al orașul Tg. Cărbunești, conform
anexei nr. 3.
Art.4.- Se aprobă delegarea Serviciului de iluminat public în Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș
Tg. Cărbunești, prin gestiune delegată /contract de achiziție publică de servicii cu un operator licențiat,
în conformitate cu Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art. 29
alin 8 lit. b) și Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5.- Anexele nr. 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 73

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 HCL 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, anexa nr. 7, poziția nr. 53.

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 Tg. Cărbunești, cu modificările si completările ulterioar;
- 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;
- Proces-verbal de recepție nr. 57/30.10.2017 ;
- Proces-verbal de recepție nr. 33/18.07.2018 ;
- Proces-verbal de recepție nr. 10/16.02.2015 ;
- Proces-verbal de recepție nr. 11/24.02.2015 ;
- Proces-verbal de recepție nr. 65/14.09.2015 ;
- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in
patrimoniul U.A.T.O. Tg. 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 Tg. 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 :
- litera d) de la coloana 3 va avea următorul cuprins: „d) Oraș Targu-Cărbunești și sate
aparținătoare, Județul Gorj, (1) Fântâna 1- Str. Trandafirilor, zona Ocol Silvic ; (2) Fântâna 2- Str.
Trandafirilor, Stejar; (3) Fântâna 3- intersecție Str. Eroilor cu Str. Tudor Arghezi; (4)Fântâna 4- Str.
Trandafirilor în fata imobilului nr. 87 ( R. Atanasiu); (5) Fântâna 5 - Str. Trandafirilor, incinta
Primărie (corp C 16) ; (6) Fântâna 6- Str. Trandafirilor, la DN 67 B (lângă M. Doranga) ; (7)
Fântâna 7- Str. Pieții ( lângă Cinteza T ); (8) Fântâna 8- Parc Stejeret ; (9) Fântâna 9- Cabana
Stejeret; (10) Fântâna 10- Str. Plopilor, Grădinița IAS; (11) Fântâna 11- Str. Plopilor ( aproape de
intersecția cu DN 67B ; (12) Fântâna 12- Str. Gilortului; (13) Fântâna 13- Str. Eroilor, zona bloc
F6; (14) Fântâna 14- Str. Trandafirilor, zona pod Gilort dreapta; (15) Fântâna 15- Str.
Trandafirilor, zona pod Gilort stânga; (16) Fântâna 16- Sat Cojani, sinistrați; (17) Fântâna 17- Str.

Trandafirilor, zona bloc I;(18) Fântâna 18- Sat Pojogeni, ulița Piuare; (19) Fântâna 19- Sat
Pojogeni, zona drum legătura Pojogeni-Cuci; (20) Fântâna 20- Sat Blahnița de Jos; (21) Fântâna 21Sat Pojogeni, Comănești; (22) Fântâna 22- Sat Cărbunești-Sat, Școala primară; (23) Fântâna 23- Sat
Ștefănești, Gura Văii; (24) Fântâna 24- Oraș Tg. Cărbunești, Drumul Balastierei; (25) Fântâna 25DJ 675, Pietricele; (26)Fântâna 26- Sat Cărbunești-Sat, Duțesti;”
- coloana 4 se completează cu următorul cuprins: „ (1)-2002 ; (2)-2012 ; (3)-2002 ; (4)- 2002; (5)2002; (6)- 2002 ; (7)- 2002; (8)- 2012; (9)- 2002; (10)- 2011; (11)- 2002; (12)- 2002; (13)- 2002;
(14)- 2008; (15)- 2008; (16)- 2006; (17)- 2002; (18)- 2002; (19)- 2002; (20) - 2002; (21)- 2002; (22)1987; (23)- 2015; (24)- 2015; (25)- 2002; (26)- 2002;”
- coloana 5 se completează cu următorul cuprins: „(1)- 4610,50 lei; (2)- 4632,79 lei; (3)- 1544,59
lei; (4)- 1544,59 lei; (5)- 2164,23 lei; (6)- 1544,59 lei; (7)- 1544,59 lei; (8)- 5379,08 lei; (9)- 1544,59
lei; (10)- 3995,83 lei; (11)- 1544,59 lei; (12)- 1544,59 lei; (13)-5147,65 lei; (14)-5559,74 lei; (15)5250,42 lei; (16)- 3088,19 lei; (17)- 1287,16 lei; (18)- 3088,19 lei; (19)- 3397,51 lei; (20) – 3088,19
lei; (21)- 4597,20 lei; (22)- 4500,00 lei; (23)- 2500 lei; (24)- 3152,92 lei; (25)- 0.01 lei; (26)- 0,01
lei;”
- coloana 6 se completează cu următorul cuprins: „Domeniul public al Orașului Targu-Cărbunești
conform HCL nr. 55/02.09.1999 modificată prin HCL nr.74/2018.”
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 si 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 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 74

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 22511 din 17.11.2016
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 al Biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Solicitarea nr. 5938 din 30.03.2018 din partea dl Popescu Ion Marius;
- contractului de închiriere nr. 22511 din 17.11.2016;
- Prevederile Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale, 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 rezilierea contractului de închiriere nr. 22511 din 17.11.2016 privind spațiul
„Stație de autobuz din lemn în suprafață de 6,76 mp, situată în zona blocului H, str. Trandafirilor”
încheiat între Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești și Popescu Ion Marius.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 75

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar
2018-2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Avizul conform al Inspectoratului Școlar Județean Gorj nr. 17709 din 30.08.2018 înregistrat la
Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 14197 din 30.08.2018;
- adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești nr. 1211 din 18.06.2018
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 10.327 din 19.06.2017;
- 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 Reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 pe
raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul 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
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești ( GIM / LIC TEO) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică - PJ
Art.2.- Începând cu data intrării în vigoarea a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 9 din 31.01.
2018 privind aprobarea Rețelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2018-2019 pe raza
oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj.
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 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 76

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice (adică, a
drumurilor comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea
orașului), de către echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de venituri,
conform art. 486, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 – Cod fiscal
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, gospodărire urbană;
- Solicitarea cu nr. 14010/28.08.2018 a SC Transalpin 2008 S.R.L cu sediul în loc. Polovragi, jud. Gorj;
- Art. 30, alin. (4) și art. 128 din Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile
publice, reactualizată, HGR nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanța de
urgență nr. 195/2002;
- Art. 44 din Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Art. 486, alin. (2) din Legea nr. 227/2015 – Cod fiscal;
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă instituirea unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale (adică, a
drumurilor comunale ori a altor categorii de drumuri aflate în proprietatea sau administrarea orașului), de
către echipamente, utilaje, etc, destinate obținerii de venituri, conform art. 486, alin. (2) din Legea nr.
227/2015 – Cod fiscal, în sumă de 8 lei/mc, taxă destinată întreținerii, reparării și modernizării
infrastructurii locale, începând cu 01.09.2018.
Art.2.- Agenții economici care utilizează drumurile locale au obligația de a respecta înscrisurile din
permisul de acces, în caz de nerespectare vor fi sancționați conform legislației în vigoare.
Art.3.- Primarul și compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prevederilor prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 77

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
septembrie, octombrie și noiembrie 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 30 august 2018,
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 BRUJAN MIHAI-COSMIN se alege în funcţia de preşedinte de
şedinţă pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2018.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.08.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Popescu Daniel

Tg. Cărbunești, 30 august 2018
Nr. 78

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 14.974 din 14.09.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din
cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr. 9 /11.09.2018, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 14.814/12.09.2018;
- referat nr. 11.198/02.07.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier în cadrul biroului Administrarea
Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 13.620/21.08.2018, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- referat nr. 11.340/04.07.2018, întocmit de Calițoiu Claudiu , inspector în cadrul biroului Gospodărie Urbană;
- referat nr. 13.703/22.08.2018, întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 10.034/12.06.2018, întocmit de Ardeleanu Elena Dorores și Marian Elena, consilieri superiori în cadrul
biroului Registrul Agricol;
- referat nr. 9.722/06.06.2018, întocmit de Gărăiacu Adriana, consilier superior birou Registrul Agricol;
- referat nr. 13.873/24.08.2018, întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul biroului Administrarea
Domeniului Public și Privat;
- comunicare civilă nr. 1.154/2018 din data de 06 iulie 2018, emisă de Judecătoria Târgu Cărbunești;
- referat nr. 13.630/21.08.2018, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator la Administrația Pieții;
- referat nr.14.834/12.09.2018, întocmit de Stăncioi Nicolae coordonator în cadrul Poliției Locale;
- referat nr. 13.772/23.08.2018, întocmit de Mladin Mircea, inginer compartiment SVSU;
- adresa nr. 8.114/21.08.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră cu nr.
13.613/21.08.2018;
- adresa nr. 1.596/21.08.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 ”George Uscătescu” Tg Cărbunești, , înregistrată
la instituția noastră cu nr. 13.602/21.08.2018;
- adresa nr. 1.737/12.09.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 ”George Uscătescu” Tg Cărbunești, , înregistrată
la instituția noastră cu nr. 14.853/12.09.2018;
- adresa nr. 2.739/21.08.2018, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi” Tg Cărbunești, , înregistrată la
instituția noastră cu nr. 13.666/21.08.2018 ;
- referat nr. 13.825/23.08.2018, întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar cu atribuții de coordonare a Centrului
Cultural ”Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 297/23.08.2018 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră cu
nr. 13.820/23.08.2018;
- solicitare nr. 12/21.06.2018 – preot paroh Dumitrescu Aurelian – Biserica parohială Hramul Sfinții Voievozi
Mihail și Gavril, înregistrată la instituția noastră cu nr. 10.447/21.06.2018;
- referat nr. 13.752/22.08.2018, întocmit de Stoican Angela, șef serviciu în cadrul Direcției de Asistență Socială al
instituției;
- referat nr. 14.911/13.09.2018, întocmit de Golumbu Maria, consilier superior în cadrul Direcției de Asistență
Socială al instituției;
- referat nr. 13.526/20.08.2018, întocmit de Călugăru Mihaela, inspector Urbanism;
- referat nr. 13.909/24.08.2018, întocmit de Calițoiu Claudiu inspector în cadrul biroului Gospodărie Urbană;

- referat nr. 14.912/13.09.2018, întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul biroului Administrarea
Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 13.906/24.08.2018, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și Privat;
- contactele de sponsorizare încheiate cu diverse societăți comerciale și întreprinderi individuale, pentru
evenimente cultural –artistice și activități sportive organizate de UATO Tg Cărbunești;
- extrasul de cont din data de 29.08.2018- privind donațiile și sponsorizările;
- adresa nr. 8.677/13.09.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră cu nr.
14.928/13.09.2018;
- adresa nr. 341/12.09.2018 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră cu
nr. 14.935/13.09.2018;
- adresa nr. 409/14.09.2018 transmisă de Drăghici Cristina-Florentina, manager proiect After school „Hai la
școală” din cadrul Școlii Gimnaziale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești, înregistrată la instituția noastră cu
nr. 15.037/14.09.2018;
- adresa nr. Gj TZ 8909/17.09.2018, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 15122/17.09.2018;

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 cu suma de 1.058,90 mii lei
și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești, respectiv
modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 și
formular cod 11/01).
(2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 se stabilește la venituri în sumă de
12.986,69 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.442,07 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 11.443,07 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.443,07
mii lei conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.543,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.999,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei , conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 95,00 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 51.633,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 51.696,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
51.031,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 51.084,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 602,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
612,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6 și 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 17.09.2018 la care au participat
12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 17 septembrie 2018
Nr. 79

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 17/2018- 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 30 septembrie 2018.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 7.000 lei,
conform BVC 2018.
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, prevăzuți 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.
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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 80

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 80 din 27.09.2018

Situația privind cuplurile care sărbătoresc nunta de aur în anul 2018
și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești

Nr.
Crt.
1.

Numele si prenumele

Domiciliul

Suma/lei

POPESCU ION și MARIA

100

2.

DOGARU ION și VICTORIA

3

SBURLEA NICOLAE și TUDORA

4

HĂRĂBOIU CONSTANTIN și ELENA

5

CRISTESCU ION și MARIA

6

LICURICI MATEI și VALERIA-LORENA

TÂRGU CĂRBUNEȘTI,
STR. GĂRII, NR.3 A
TÂRGU CĂRBUNEȘTI,
STR. TRANDAFIRILOR, NR.77
Târgu CĂRBUNEȘTI,
STR. TRANDAFIRILOR,
BL.J,NR.1, ET.2, AP.12
TÂRGU CĂRBUNEȘTI,
STR. TUDOR ARGHEZI,
BL.D4, AP.6
TÂRGU CĂRBUNEȘTI,
STR. GĂRII,
ȘTEFĂNEȘTI

7

MÎLCU MIHAI și RODICA

MĂCEȘU

100

8

CIUCUR ION și MONICA

CURTEANA

100

9

VÎLCEANU ION și ANGELA

CURTEANA

100

10

NOVAC DUMITRU și CORNELIA

CREȚEȘTI

100

11

PODARU ȘTEFAN și MINIODORA

POJOGENI, NR. 52

100

12

COCHECI CONSTANTIN și ELENA

POJOGENI

100

13

TOMESCU CONSTANTIN și DOINA

POJOGENI, NR. 390

100

TOTAL

100
100

100

100
100

1300 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
Spitalului de Urgență 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 al biroului administrarea domeniului public si privat;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
- analizând documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții economice „Modernizarea,
reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu
Cărbunești” întocmita de S.C. NEROLI GENERAL SOLUTION S.R.L.;
- HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice, aferente obiectivelor de investiții finanțate 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 documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă *Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de
Urgență Târgu Cărbunești”*, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integranta 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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 81

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 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 de specialitate al 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;
- H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 și art. 863, pct. a din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind
înființarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
orașului Tg. Cărbunești;
- Raportul nr. 15444/20.09.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești;
- Contractul de lucrări nr. 6764/16.04.2018;
- Procesul-verbal de recepție nr. 38/30.07.2018;
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
Tg. Cărbunești, prevăzut în anexa la H.C.L. nr. 55/02.09.1999, cu poziția nr. 132, având datele de
identificare prevăzute în anexă, care face parte integranta 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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 82

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea „Copertinei metalice pentru comerț produse second-hand” în
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) și anexa III, pct. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, 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;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 și art. 863 pct. a din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Raportul nr. 15444/20.09.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești;
- Contractul de lucrări nr. 16108/21.09.2017;
- Procesul-verbal de recepție nr. 11/05.02.2018;
În temeiul art.45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se inventariază în domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești „Copertina metalică pentru
comerț produse second-hand” în suprafață de 461 mp, situată în Piața orașului Târgu-Cărbunești,
județul Gorj, cu valoarea de inventar de 210.717,03 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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 83

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitație publică în vederea concesionarii a terenului în suprafață de 64 mp,
situat în strada Pădurea Mamului, nr. 7, 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;
- Raportul biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Solicitarea cu nr. 9330/30.05.2018 din partea d-lui Bălan Cătălin Florin;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 caietul de sarcini și scoaterea la scoaterea la licitație publică în vederea
concesionarii a terenului în suprafață de 64 mp, situat în strada Pădurea Mamului, nr. 7, oraș TgCărbunești, județul Gorj.
Art.2.- Durata concesiunii este de 5 ani, prețul minim de pornire la licitație fiind de 65,63 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 84

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin încredințare directă doamnei Becheanu
Gabriela Mihaela, asupra suprafeței de 12,5 mp teren intravilan aparținând domeniului privat al orașului
Tg Cărbunești, situat în strada Tudor Arghezi în partea de Est a blocului G 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;
- Solicitarea cu nr. 6589/12.04.2018 din partea d-nei Becheanu Gabriela Mihaela;
- Contractul de vânzare cumpărare nr, 1241/20.12.2013;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directă
doamnei Becheanu Gabriela Mihaela, pentru terenul intravilan în suprafață de 12,5 mp, aparținând
domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Tudor Arghezi, în partea de Est a blocului
G7, 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. Costurile privind taxele notariale, rezultate în vederea încheierii contractului
de superficie, vor fi suportate de către superficiar.
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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 85

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin încredințare directă domnului Martin Ion,
asupra suprafeței de 12,5 mp teren intravilan, aparținând domeniului privat al orașului Tg Cărbunești,
situat în strada Tudor Arghezi în partea de Est a blocului G 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;
- Solicitarea cu nr. 6588/12.04.2018 din partea domnului Martin Ion;
- Sentința civilă nr. 2723//15.11.2004;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată,
cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, prin încredințare directă
domnului Martin Ion, pentru terenul intravilan în suprafață de 12,5 mp, aparținând domeniului privat al
orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Tudor Arghezi, în partea de Est a blocului G7, 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. Costurile privind taxele notariale, rezultate în vederea încheierii contractului
de superficie, vor fi suportate de către superficiar.
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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 86

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Targu-Cărbunești nr. 67 din 26 iulie 2018
privind inventarierea terenului în suprafață de 5127 mp. în 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;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- 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;
- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local al Orașului Târgu Cărbunești nr. 67 din 26
iulie 2018 privind inventarierea terenului în suprafață de 5127 mp. în 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 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 87

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei la HCL nr. 45/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-economice ai obiectivului
de investiții „Înlocuirea învelitoarei din fibră de sticlă ondulată semitransparentă cu învelitoare din
tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei agro-industriale și al copertinei agro-alimentare
din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina Agro-industriala
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;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 17 / 05.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg.
Cărbunești pe anul 2018;
- documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Înlocuirea învelitoarei din fibră de
sticlă ondulata semitransparentă cu învelitoare din tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei
agro-industriale și al copertinei agro-alimentare din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina
Agro-industriala, întocmit de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești;
- HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice, aferente obiectivelor 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 publică/
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 modificarea anexei la HCL nr. 45/27.04.2017 - Indicatorii tehnico-economice ai
obiectivului de investiții „Înlocuirea învelitoarei din fibră de sticlă ondulata semitransparentă cu
învelitoare din tablă, cu sistem parazăpadă la acoperișul copertinei agro-industriale și al copertinei
agro-alimentare din Piața orașului Tg. Cărbunești”- Faza I Copertina Agro-industriala , conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.09.2018 la care au participat 13
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 13 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 27 septembrie 2018
Nr. 88

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduț Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbunești 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 nr. 16.350 din 01.10.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- contul de execuție din data de 26.09.2018 ;
- referat nr. 16.204/28.092018, întocmit de Trocan Mihaela, consilier principal în cadrul biroului
Registrul Agricol ;
- referat nr. 16.029/27.09.2018, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și
Privat ;
- referat nr. 16.244/28.09.2018, întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat ;
- referat nr. 16.356 /01./10.2018 , întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, 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 modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului
Tg. Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare și 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de
12.986,69 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.442,07 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 11.443,07 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.443,07
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.543,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 1.999,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 extraordinare din data 04.10.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 04 octombrie 2018
Nr. 89

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului între Primăria orașului Tg. Cărbunești și
Școala Populară de Artă Tg. Jiu

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 Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 4.120/25.09.2018, emisă de Școala Populară de Artă Tg. Jiu, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 16.184/27.09.2018;
- prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea,
organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
- 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;
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 între Primăria orașului Tg. Cărbunești și Școala
Populară de Artă Tg. Jiu, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești domnul Birău Dănuț pentru semnarea
Protocolului menționat la art. 1.
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 04.10.2018 la care au participat 11
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 04 octombrie 2018
Nr. 90

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind aprobarea închirierii spațiilor „Cantina +
Internat” aflate în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- Adresa nr . 3156/03.10.2018 înregistrată la registratura instituției sub nr. 16.568/03.10.2018 emisă
de Colegiul National „Tudor Arghezi”;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- 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;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.I.- Articolul 3 din HCL nr. 66/26.07.2018 privind aprobarea închirierii spațiilor „Cantina +
Internat” aflate în administrare la Colegiul National „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești se modifică și
va avea următorul cuprins:
„Art.3.- Sumele financiare încasate lunar din închirierea spatiilor menționate la art. 1 vor
constitui venituri proprii pentru Colegiul National „Tudor Arghezi” și se vor utiliza integral pe secțiunea
de funcționare. Colegiul National „Tudor Arghezi” va raporta anual total venituri încasate și utilizarea
acestora pe destinația pe care a fost aprobată.”
Art.II.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti și Colegiul
National „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 04.10.2018 la care au participat
11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 04 octombrie 2018
Nr. 91

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr.17247/12.10.2018 al Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat din
cadrul instituţiei;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții economice ,,Modernizarea, reabilitarea şi
echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu
Cărbunești” întocmit de S.C. NEROLI GENERAL SOLUTION S.R.L.
- H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice, aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;
- 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 proiectul ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de
sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești” în vederea finanțării acestuia în cadrul
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investii 8.1. Obiectiv
specific 1, Operațiunea A. Ambulatorii.
ART.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești”, în
cuantum de 10.699.777,33 lei (inclusiv TVA).
ART.3. Se aprobă contribuția de ....2...% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.995,55
reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești”.
ART.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului
,,Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
Spitalului de Urgență Târgu-Cărbunești”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor
asigura din buget local.
ART.5. Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.
Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
ART.6. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.81 din 27.septembrie 2018.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 15.10.2018 la care au participat 9
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Brujan Mihai Cosmin

Tg. Cărbunești, 15 octombrie 2018
Nr. 92

Contrasemnează,

SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 17.596 din 19.10.2018 întocmit de Serviciului buget, contabilitate, resurse
umane din cadrul instituţiei;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 465/18.10.2018, emisă de Școala Gimnazială nr. „George Uscătescu ”, Tg Cărbunești ,
înregistrată la instituția noastră cu nr. 17.546/18.10.2018;
- adresa nr. 9.526/17.10.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.446/17.10.2018;
- nota de informare nr. 18.088 din 25.10.2018, privind completarea raportului de specialitate nr.
17.596/19.10.2018, ce include modificarea și rectificarea bugetului local; rectificarea bugetului de
venituri și cheltuieli al activităților finanțate din venituri proprii și subvenții , în baza următoarelor
documente:
- adresa nr. 7.948/22.10.2018 emisă de Direcția de Sănătate Publică Gorj, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.801/23.10.2018 ;
- adresa nr. 9.677/23.10.2018, emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 17.855/23.10.2018;
- referat nr. 17.913/23.10.2018, întocmit de Calotescu Roxana - bibliotecar cu atribuții de coordonator
al Centrului Cultural ”Tudor Arghezi”;
- referat nr. 18.087/24.10.2018, întocmit de Ungureanu Silviu Ion, consilier personal al primarului ;
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 2018 cu suma de
9,00 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg
Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare și 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de
12.995,69 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.451,07 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 11.443,07 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.443,07
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.552,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.008,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei , conform anexei nr. 3.

Art.3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 3.699,00 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, 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de 55.332,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 55.395,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
54.721,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 54.774,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 611,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
621,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6 și 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 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 93

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea SuperCupei României-IMAF la Karate 27 Octombrie 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;
- referatul nr. 17.012/10.10.2018 din partea coordonatorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg.
Cărbuneşti, dna Calotescu Roxana;
- adresa nr. 16.702/05.10.2018 a Clubului Sportiv ”Gilortul” Târgu Cărbunești privind acordarea
sprijinului în cadrul organizării evenimentului de karate din data de 27.10.2018;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- HCL nr. 17 /2018 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2018;
- HCL nr. 79/17.09.2018, privind aprobarea creditelor bugetare provenite din donații si sponsorizări
acordate pentru diverse evenimente, inclusiv sportive;
- Legea nr. 69/2000, privind educația fizică și sportul, modificată și completată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă desfășurarea SuperCupei României-IMAF la Karate în data de 27 Octombrie 2018.
Art.2.- Se aprobă alocarea sumei de 1.651,80 lei, de la capitolul bugetar 67.02.03.06-20.30.30, sumă
provenită din donații și sponsorizări, pentru efectuarea următoarelor cheltuieli:
- 162 buc - medalii x 5,40 lei = 874,80 lei;
- 15 buc - trofee oficiali x 23 lei = 345 lei;
- 3 buc - cupe pentru premierea echipelor de pe primele 3 locuri = 343 lei;
- Figurine de premiere pe categorii de participare (kumite și kata):
- 4 buc x 8 lei =32 lei;
- Plăcuțe personalizate pentru cupe și figurine oficiali 19 x 3 lei =57 lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei, Centrul
Cultural „Tudor Arghezi” și Clubul Sportiv „Gilortul” Târgu Cărbunești vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transmiterea concesiunii asupra terenului în suprafața de 4,92 mp
situat în orașul Tg. Cărbunești, str. Trandafirilor, Județul 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 de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Solicitarea cu nr. 16872/08.10.2018 din partea d-lui Murdărea Marian;
- Contractul de concesiune nr. 22766/17.12.2008;
- Certificat de moștenitor nr. 34 din 29.03.2012;
- Certificat de deces seria DZ nr. 073654
- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 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 transmiterea concesiunii asupra terenului în suprafață de 4,92 mp situat în orașul Tg.
Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj către moștenitorii concesionarului defunct Murdărea Diana,
respectiv către Murdărea Marian și Murdărea Ortansa Elena, pe durata stabilita conform articolului 5 din
contractul de concesiune nr. 22766/17.12.2008.
Art.2.- Se împuternicește Primarul orașului Tg. Cărbunești în vederea încheierii actului adițional la
contractul de concesiune nr. 22766/17.12.2008, în care sa fie menționați Murdărea Marian si Murdărea
Ortansa Elena, moștenitorii defunctei Murdărea Diana.
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 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 95

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiția unei locuințe - apartamentul ANL nr. 7, situat pe
strada Pădurea Mamului, nr. 11, sc.1 , 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;
- prevederile art. 8 alin (2) și (3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 5 - art. 8, art. 14 alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin. 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, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 129/2008 și 82/2016 privind aprobarea criteriilor
pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe si in repartizarea locuințelor pentru tineri,
destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești și a listei cu actele justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie
sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- prevederile Legii nr. 221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2014 pentru modificarea şi
completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuințe;
- 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. 32/28.03.2018
privind aprobarea Listei de repartiție a
locuințelor pentru tineri, destinate închirierii;
- Procesul verbal nr. 17.445/17.10.2018 înaintat de comisia socială pentru analizarea dosarelor;
- 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;
- Ordonanța de urgență nr. 30/2017 pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Hotărârea nr. 304/2017 privind modificarea si completarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii nr. 152/1998 înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
- Legea nr. 278/2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2017 pentru completarea art. 6 din Legea nr.
152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de
aplicare a acesteia;
- prevederile HG 420/2018 privind modificarea și 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;
- Ordinul nr. 5396/2018 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru anul 2018;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 7, sc. 1, etaj 3 din Blocul ANL situat pe strada Pădurea
Mamului, nr. 11, oraș Tg. Cărbunești, începând cu data 01.11.2018, doamnei Istratie Monica.
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 25.10.2018 la care au participat 15 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 96

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul
Orașului Tg-Cărbunești pe anul 2019

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;
- art.112 alin.(3) lit.b) coroborat cu art. 118 din Legea nr.292/2011 asistenței sociale, cu modificările și
completările ulterioare;
- art. 36 alin. (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
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 Planul anual de acțiune privind serviciilor sociale pe anul 2019 acordate la
nivelul orașului Tg-Cărbunești, județul Gorj, prevăzut 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 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL LOCAL TG CĂRBUNEȘTI

ANEXA
la Hotărârea Consiliului Local
nr. 97 din 25.10.2018

PLANUL ANUAL DE ACŢIUNE
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL
ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI, JUDEȚUL GORJ PENTRU ANUL 2019
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 precum și 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;
- să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice ce acţiuni trebuie să întreprindă.
Consideraţii preliminare
În întocmirea Planului anual de acţiune pentru anul 2019 s-a ţinut cont de scopul Direcției 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 sfârşitul lunii septembrie 2018 se aflau în plată un număr de 57 dosare având un număr total
de 114 beneficiari , iar pentru anul 2019 estimăm un număr de 100 de dosarecu un nr.de 185 de
beneficiary, iar sursele de finanțare fiind din bugetul de stat.
2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav (32 asistenți
personali și 53 indemnizații lunare).
Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform
prevederilor Legii 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 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 septembrie 2018 un număr mediu de 85 persoane cu handicap grav, beneficiau
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 2019 vor fi solicitate de către Direcția de Asistență Socială să fie cuprinse
sumele necesare plății indemnizației pentru însoțitor , a salariilor asistenților personali pentru persoanele
cu handicap grav cât și cele necesare instruirii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav
pentru 40 de asistenți personali și 60 de indemnizații.
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.Cărbunești.
Sursa de finanțare privind aceste ajutoare este bugetul local.Aceste sume se soliciă annual către
Direcția de Asistență Socială ca să fie prevăzute în bugetul local, și în bugetul anului 2019, necesar a se
cuprinde aproximativ suma de 30.000 de lei.
La sfârșitul lunii septembrie 2018 au fost acordate un număr total de 54 ajutoare de urgență ,
acestea fiind acordate în situații de boli grave, având ca baza de acordare atât HCL 89/2017 privind
stabilirea unor situații deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență.
În anul 2018 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 septembrie 2018 au fost în plată un număr de 34 dosare,
estimăm că la sfârşitul anului 2019 numărul dosarelor să crească ajungându-se la un număr de 60 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 2018 – martie 2019 se
estimează că va creşte fiind de aproximativ 210 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
muncă iar minorii rămân în grija altor membrii ai familiei. Pentru aceste situații Direcția de Asistență
Socială solicit în scris unitățiilor 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 acestia pot beneficia,o situație nominal privind aceasta problem. În prezent în aceasta
situație pe raza localității orașului Tg.Cărbunești există un număr de 58 minori din 46 familii.
7.

In baza Legii nr. 217/2003 –republicată , cu modificările și completările ulterioare, se

acordă servicii victimelor violenţei în familie şi familiilor în care se află copii cu risc
de abandon şcolar:
Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajaţii Direcției de Asistenţă
Socială din cadrul oraşului Tg-Carbunesti cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale a victimelor
violenţei în familie precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar.
Până la 30.09.2018 nu am avut cazuri de violență în familie pe raza localității orașului
Tg.Cărbunești.
8. In baza Legii nr. 248/2015 cu modificările și completările ulterioare se acordă
stimulentul educațional pentru participarea în învățământul preșcolar a copiilor din familii defavorizate
și al creșterii accesului la educație a acestora, respective acordarea tichetelor sociale în valoare de 50 lei
fiecărui copil.
Până la data de 30.06.2018 s-au acordat 4 tichete sociale pe fiecare lună a căte 50 de
lei pe fiecare în sumă de 1200 lei.
În anul 2019 estimăm că se vor acorda aproximativ 20 de tichete sociale în valoare de 50 de lei
pe fiecare lună în sumă de 10000 de lei din bugetul de stat.
9. In baza Legii nr.61/1993 –republicată , cu modificările și completările ulterioare se
acordă alocații de stat pentru toți copii până la vârsta de 18 ani.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2018 am avut 34 de dosare și pentru anul 2019 estimăm un
număr de 100 de dosare.
10 .In baza O.U.G nr.111/2010 cu modificările și completările ulterioare se acordă indemnizații
pentru creșterea și îngrijirea copiilor până la vârsta de 2 ani respective 3 ani pentru copiii cu handicap și
stimulente pentru copiii până la vârsta de 3 ani, respective până la vârsta de 4 ani pentru copiii cu
handicap.
Până la sfârșitul lunii septembrie 2018 am avut 34 de dosare și pentru anul 2019 estimăm un
număr de 70 de dosare.
Pentru anul 2019 Primăria orașului Tg.Cărbunești prin Direcția de Asistență Socială își propune
următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în
oraşul Tg-Carbunesti
- actualizarea continuă a evidenţei 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,indemnizații
pentru creșterea și îngrijirea copilului până la doi ani, stimulente pentru creșterea și îngrijirea copilului
până la vârsta de trei ani etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante
pentru actualizarea acestor evidenţe.
Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor 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 o asistenţă 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.
Direcția de Asistență Socială prin serviciile acordate și a planului anual de acțiuni a realizat în
procent de 100% până la data de 31.09.2018 .
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 2019.
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.
- existența unor programe de informare și consiliere a persoanelor de pe raza orașului , potențialii
beneficiari ai serviciilor sociale.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea articolului 1 și alineatului (1) al articolului 2 din HCL nr. 69 din 26 iulie 2018
privind stabilirea calităţii de reprezentant pentru oraşul Târgu Cărbunești în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” 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;
- Adresa nr. 13.498/09.10.2018 a Instituției Prefectului județului Gorj, înregistrată la registratura
instituției sub nr. 17.052/10.10.2018;
- Prevederile art. 10 alin (8) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată,
cu modificările și 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
Articol unic: Articolul 1 și alineatul (1) al articolului 2 din HCL nr. 69 din 26 iulie 2018
privind stabilirea calităţii de reprezentant pentru oraşul Târgu Cărbunești în Adunarea Generală a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj
se revocă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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;
- expunerea de motive;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 398 din 12.10.2018
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr.17.770 din 22.10.2018;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 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

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

în

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei

de Dezvoltare

să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a comunei

Bărbătești, a comunei Negomir și a comunei Săcelu.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spații
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” 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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Adresa nr. 18132/25.10.2018 din partea Inspectoratului de Jandarmi Județean „Tudor
Vladimirescu” Gorj;
- prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 2146 -2157 ale Noului Cod Civil aprobat prin legea 287/2009 cu modificările și
completările ulterioare, care reglementează împrumutul de folosința (comodatul);
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 pe o perioadă limitată de 5 ani Inspectoratului de
Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu ” Gorj , a următoarelor spații din sediul nou SPCLEP , Oraș Tg.
Cărbunești:
- o încăpere în suprafața de 19,4 mp pentru comandantul structurii situată în subsolul clădirii
SPCLEP;
- o încăpere în suprafața de 3.9 mp pentru păstrarea armamentului și muniției situată la parterul
clădirii SPCLEP;
- o încăpere în suprafața de 32 mp cu destinația dispecerat situată la parterul clădirii SPCLEP;
- doua spații de parcare pentru mijloace auto de patrulare si intervenție;
Art.2.- Predarea - primirea încăperilor menționate mai sus se va face pe baza unui proces-verbal de
predare-primire între părți.
Art.3.- Primarul oraşului si 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 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 100

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării în străinătate - în localitatea OSLO, NORVEGIA a d-lui Primar Birău Dănuț

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 ;
- invitaţia și agenda de lucru nr. 18072 din 25.10.2018;
- prevederile Legii nr.215/ 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată , cu modificările si
completările ulterioare ;
- HG nr. 518/ 1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă deplasarea în străinătate , în localitatea Oslo, Norvegia, a d-lui Primar Birău Dănuț
în perioada 14 - 16 noiembrie 2018.
.
Art.2.- Se aprobă alocarea sumei de 5800 lei pentru cheltuielile acestei deplasări, în conformitate cu
dispozițiile legale în vigoare.
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 25.10.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 25 octombrie 2018
Nr. 101

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 19.002/ 08.11.2018 întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget,
contabilitate, resurse –umane;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr. 12 din 05.11.2018 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată
la instituția noastră cu nr. 18.787/ 06.11.2018 – repartizare sume defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
- referatul nr. 18.883/07.11.2018 întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și privat ;
- referatul nr. 18.869/06.11.2018 întocmit de Floarea Octavian, șofer în cadrul instituției noastre;
- referatul nr. 18.331/29.10.2018 întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar Biblioteca Orășenească Tudor
Arghezi Tg Cărbunești;
- referatul nr. 18.900/07.11.2018 întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul
biroului Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referatul nr. 18.955/08.11.2018 întocmit de Golumbu Maria, consilier superior în cadrul Direcției de
Asistență Socială a orașului Tg Cărbunești;
- referatul nr. 18.925/07.11.2018 întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul biroului
Adm. Dom. Public și Privat;
- referatele nr. 18.836/06.11.2018 și nr. 18.880/07.11.2018 întocmite de Călugăru Mihaela, inspector în
cadrul biroului Urbanism;
- adresa nr. 431/07.11.2018 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 18.923/07.11.2018;
- adresa nr. 3.626/08.11.2018 emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 18.995/08.11.2018;
- adresa nr. 3.627/07.11.2018 emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 18.994/08.11.2018;
- referatul nr. 19.040/09.10.2018 întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul Serviciului Pompieri și
Situații de Urgență;
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 2018, cu suma de
143,00 mii lei și modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg.
Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare și 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de
13.138,69 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.594,07 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art. 2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 11.586,07 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.586,07
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.552,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.008,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art. 3.- (1) Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 12,00 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, conform anexei nr. 4
(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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 55.344,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 55.407,08 mii lei, cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art. 4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
54.733,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 54.786,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei conform
anexei nr. 5, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 611,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
621,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 6.
Art. 5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5 și 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6.- 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 12.11.2018 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 12 noiembrie 2018
Nr. 102

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești,
Grupul de Inițiativă locală DEL Tg. Cărbunești și Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a
cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020;
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale cu
modificările şi completările ulterioare;;
- dispoziţiile Legii nr 292/2011 privind Legea asistentei sociale;
- adresa nr. 18943/07.11.2018 a Grupul de Inițiativă locală DEL Tg.Cărbuneşti;
- referatul si estimarea biroului ADPP;
- solicitarea nr. 18832/06.11.2018, a Agenției de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, în cadrul
proiectului – Zefir - Împreună pentru comunitate;
- 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;
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, Grupul de
Inițiativă locală DEL Tg. Cărbunești în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” și Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună” - Partener în proiectul „zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”.
Art. 2.- Se aprobă contribuția Orașului Tg. Cărbunești la realizarea proiectului cu suma de 10.000 lei
pentru „Prelungirea acoperișului la Copertina metalică pentru comerț cu produse second hand”.
Art. 3.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești d-nul Birău Dănuț pentru semnarea
Protocolului de Colaborare intre Orașul Tg. Cărbunești, Grupul De Inițiativă locală DEL și Agenția de
Dezvoltare Comunitară „Împreună”.
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 12.11.2018 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 12 noiembrie 2018
Nr. 103

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani a unor spații
Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive;
- raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- Adresa nr. 245372/06.11,2018 nr. 18132/25.10.2018 din partea Inspectoratului de Jandarmi
Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 18949/08.11.2018 prin
care solicită și darea în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 46 mp pentru echiparea și pregătirea
efectivelor de jandarmi, spațiu situat în subsolul clădirii SPCLEP;
- HCL nr. 100/25.10.2018 privind darea în folosință gratuită Inspectoratului de Jandarmi Județean
„Tudor Vladimirescu ” Gorj, pe o perioadă de 5 ani, a unor spații din clădirea SPCLEP , ce aparține
domeniului public al orașului Tg. Cărbunești;
- prevederile art. 124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile art. 2146 -2157 ale Noului Cod Civil aprobat prin legea 287/2009 cu modificările și
completările ulterioare, care reglementează împrumutul de folosința (comodatul);
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, pe o perioadă limitată de 5 ani, Inspectoratului de
Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu ” Gorj , a următorului spațiu din sediul nou SPCLEP , Oraș
Tg. Cărbunești:
- o încăpere în suprafața de 46 mp pentru echiparea și pregătirea efectivelor de jandarmi, situată în
subsolul clădirii SPCLEP;
Art. 2.- Predarea - primirea încăperii menționate mai sus se va face pe baza unui proces-verbal de
predare-primire între părți.
Art. 3.- Primarul oraşului si 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 extraordinare din data 12.11.2018 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 12 noiembrie 2018
Nr. 104

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea unor alei pietonale în domeniului public al oraşului Târgu Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; 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) și anexa pct. III, 1. din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
publică, 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;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 858 și art. 863 lit. f din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările
și completările ulterioare;
- HCL al orașului Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea comisiei speciale pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg. Cărbunești;
- Adeverința nr. 18997 din 08.11.2018, emisă de Comisia Locala de Fond Funciar Târgu-Cărbunești;
- Raportul nr. 18998 din 08.11.2018 al comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 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 inventariază în domeniul public al orașului Târgu-Cărbunești următoarele alei pietonale:
- Alee Spital: Suprafața totală teren 508 mp din care suprafața de 183 mp, Alee pietonală (Lungime
alee 129 m, Lățime alee 1,42 m) cu vecinătățile: Nord - Proprietăți private, Sud - Proprietăți private, Est Str. Teilor, Vest - Str. Pieții, cu origine și destinație din Str. Pieții în Str. Teilor;
- Aleea Colegiului: Suprafața totală teren 489 mp, Alee pietonală (Lungime alee 207,2 m, Lățime
alee 2,4 m) cu vecinătățile: Nord - Proprietăți private, Sud - Consiliul Local Tg. Cărbunești, Est - Str.
Tudor Arghezi, Vest - Str. Trandafirilor, cu origine și destinație din Str. Trandafirilor în Str. Tudor
Arghezi;
- Aleea Brazilor : Suprafața totală teren 395 mp, Alee pietonală (Lungime alee 152 m, Lățime alee
2,6 m) cu vecinătățile: Nord - Consiliul Local Tg. Cărbunești, Sud - Consiliul Local Tg. Cărbunești, Est Str. Tudor Arghezi, Vest - Str. Trandafirilor, cu origine și destinație din Str. Trandafirilor în Str. Tudor
Arghezi;
conform planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, întocmite la data de 07.11.2018 de SC
MCTRIM CAD SRL prin autorizat Durdan Ion.
Art. 2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.11.2018 la care au participat
10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin
Tg. Cărbunești, 12 noiembrie 2018
Nr. 105

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcţii ale
Spitalului 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 de Urgenţă Tg. Cărbunești nr. 11078 din 19.11.2018
înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 19792 din 21.11.2018;
- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată 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 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului 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 de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 106

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 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 nr. 19.941/23.11.2018 întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget,
contabilitate, resurse –umane;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr. 13 din 15.11.2018 emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată
la instituția noastră cu nr. 19.468/15.11.2018 – repartizare sume defalcate din TVA pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor;
- referatul nr. 19.781/21.11.2018, întocmit de Cocioabă Janina, consilier superior în cadrul
compartimentului impozite și taxe locale;
- referatul nr. 19.666/20.11.2018 întocmit de Brujan Mihai Cosmin;
- referatul nr. 19.808/21.10.2018 întocmit de Mladin Mircea, inspector în cadrul Serviciului Pompieri și
Situații de Urgență;
- adresa nr. 568/22.11.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 19.898/22.11.2018;
- adresa nr. 11.101/21.11.2018 emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 19.827/21.11.2018;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- (1) Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al orașului
Tg Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare și 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de
13.138,69 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.594,07 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art. 2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg. Cărbunești se aprobă la
secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 11.565,07 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.565,07
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.573,62 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.029,00 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei, conform anexei nr. 3.
Art. 3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 359,00 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 capitolului bugetar, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 55.703,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 55.766,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 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 2018 se aprobă la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de
55.071,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 55.124,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei, conform
anexei nr. 6, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 632,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
642,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art. 6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 107

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg. Cărbunești și Statului de funcţii al
Serviciului Public Poliția Locală 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;
- Raportul final nr. 19315/14.11.2018 al examenului 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,
modificata prin Legea nr. 13/2011;
- Prevederile art. 64 alin. (2) 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;
- HCL nr. 102/12.11.2018 privind aprobarea rectificării și modificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2018;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg. Cărbunești, județul Gorj, conform anexei nr. 1.
Art. 2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Poliția Locală 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 108

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în 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 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti;
- sărbătorirea Zilei Naţionale a României pe data de 1 Decembrie 2018;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii republicată cu modificările şi completările ulterioare ;
- HCL nr. 17/2018- privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2018” la nivelul orașului Tg.
Cărbunești, se va face după următorul program:
01.12.2018 - orele 13.00-14.00: 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 14.00- 16.00: Masă tradiţională: fasole cu cârnați, cozonac și ţuică fiartă.
Art. 2.- Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE
A ROMÂNIEI –2018 se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei.
Art. 3.- Primarul oraşului, 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 109

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor”- Ediția a-VI-a
12 decembrie 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 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- Regulamentul de organizare a Festivalului Județean „E VREMEA COLINDELOR”;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității
așezămintelor culturale;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HCL nr. 17/2018- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.- (1) Se aprobă organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” 2018, ediția a VI-a
în data de 12 decembrie 2018, în orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj, conform Regulamentului de
organizare prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Pentru organizarea și desfășurarea Festivalului se aprobă suma de 2900 lei astfel:
- 2300 lei plată premii;
- 600 lei onorariu membrii 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 110

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 22328 din 16.12.2013 încheiat cu
Puiu Daniela, având ca obiect spațiul în suprafață de 21,89 mp, situat în incinta
Colegiului National „Tudor Arghezi” Târgu 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 Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Solicitarea nr. 18773 din 05.11.2018, din partea d-nei Puiu Daniela;
- Contractul de închiriere nr. 22328/16.12.2013;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 22328 din 16.12.2013 încheiat cu Puiu
Daniela având ca obiect spațiul în suprafață de 21,89 mp, situat în incinta Colegiului National „Tudor
Arghezi” Târgu Cărbunești, pentru o perioada de 5 ani, începând cu data de 17.12.2018.
Art. 2.- (1) În cazul în care spațiul care face obiectul contractului de închiriere va fi necesar pentru
desfășurarea activității de învățământ, la solicitarea Colegiului National „Tudor Arghezi” Târgu
Cărbunești, contractul de închiriere nr. 22328/16.12.2018 se va rezilia de plin drept, cu notificarea în
prealabil a chiriașului cu 30 de zile înainte de data în care se propune predarea spațiului și până la data
predării cu proces-verbal de predare-primire, chiriașul achitând toate sumele datorate proprietarului.
(2) Colegiul National „Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești are obligația să solicite spațiul în suprafață
de 21,89 mp, cu cel puțin 30 de zile înainte de data rezilierii contractului și predării efective a spațiului
respectiv. Această clauza va fi stipulată în actul adițional ce se va întocmi.
Art. 3.- Chiriașul va fi scutit de la plata chiriei pe perioada vacanței elevilor.
Art. 4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 111

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 14476 din 06.10.2005 încheiat
cu SC MĂCEȘU SRL având ca obiect spațiul în suprafață de 5,64 mp, situat în incinta
Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” Târgu 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 Administrarea Domeniului Public și Privat;
- Solicitarea nr. 18779 din 05.11.2018, din partea SC MĂCEȘU SRL;
- Contractul de închiriere nr. 14476 din 06.10.2005;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 14476 din 06.10.2005 încheiat cu SC
MĂCEȘU SRL având ca obiect spațiul în suprafață de 5,64 mp, situat în incinta Școlii Gimnaziale
„George Uscătescu” Târgu Cărbunești, pentru o perioada de 3 ani, începând cu data de 12.12.2018.
Art. 2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 112

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public
al orașului Târgu Cărbunești (Strada Crizantemelor DS 15)

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. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de lucrări nr. 12316/24.07.2018;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52/10.10.2018;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă majorarea valorii de inventar la poziția nr. 21 din 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, la Strada Crizantemelor DS 15, cu suma de 84.670,32 lei, astfel că valoarea
finală de inventar va fi de 84.670,33 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 113

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar la unele bunuri care aparțin domeniului public
al orașului Târgu Cărbunești (corpul de clădire C8- Policlinica spital - Ambulatoriu)

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. 36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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;
- H.G. nr. 548/1999, privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 51 din 28 iulie 2014 ;
- Adresa nr. 9964/01.11.2018, înregistrata la instituția noastră sub nr. 18601/01.11.2018 din partea
Spitalului de Urgenta Târgu Cărbunești;
- Contractul de lucrări nr. 6264/18.06.2018 ;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6968/06.07.2018;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aproba majorarea valorii de inventar la poziția nr. 75 din 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, modificată prin HCL nr. 51/28 iulie 2014, la corpul de clădire C8Policlinica spital - Ambulatoriu cu suma de 34.992,60 lei, astfel că valoarea finală de inventar va fi de
3.630.237,01 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 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 114

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin atribuire directă către Andrițoiu Daniela Liliana a terenului
în suprafață de 9 mp situat în strada Trandafirilor, oraș Târgu 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;
- Solicitarea 17802/23.10.2018 din 05.11.2018, din partea d-nei Andrițoiu Daniela Liliana;
- Contractul de concesiune nr. 12267/12.09.2011;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare;
- Art. 15, litera e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă concesionarea directă către Andrițoiu Daniela Liliana a terenului în suprafață
de 9 mp, situat în strada Trandafirilor, vis-a-vis de clădirea Telekom (fostul Romtelecom), pentru
extinderea și modernizarea construcției provizorii existente, teren identificat conform schiței anexă la
prezenta hotărâre.
Art. 2.- Durata concesiunii este de la data încheierii actului adițional până la data de 12.09.2060, data
la care expira contractul de concesiune nr. 12267/12.09.2011, iar prețul concesiunii se stabilește la suma
de 41 lei/mp/an, preț ce va fi actualizat anual cu indicele de inflație comunicat de Institutul National de
Statistică.
Art. 3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 115

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Proiectului Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar
2019-2020 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;
- adresa nr. 25978 din 06.11.2018 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 19795 din 21.11.2018;
- adresa Școlii Gimnaziale nr. 1 „George Uscătescu” Tg. Cărbunești nr. 2083 din 26.11.2018
înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 20034 din 26.11.2018;
- adresa nr. 3770 din 26.11.2018 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbunești la nr. 20020 din 26.11.2018;
- prevederile art. 61 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile 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 2019-2020;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă Proiectul Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020
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) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
e) Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Arghezi” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești

f) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR
PRE
Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești
g) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești
h) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești
i) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești
j) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Pojogeni, 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 ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 116

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din
Legea nr. 215/2001 a 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 26 noiembrie
2018, conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul NISTOR VALERIU se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pe
lunile decembrie 2018, ianuarie și februarie 2019.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Brujan Mihai-Cosmin

Tg. Cărbunești, 26 noiembrie 2018
Nr. 117

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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 2018
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raport de specialitate nr. 21.373/13.12.2018 întocmit de Borcan Alin Paul, șef serviciu buget,
contabilitate, resurse –umane;
- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice;
- OMFP nr. 2.634/2015- privind documentele contabile, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- articolul 6, alineat 13 din Legea nr. 2/2018 – Legea bugetului de stat pe anul 2018;
- articolul 49, alineat 12 din legea 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu completările şi
modificările ulterioare;
- adresa nr. 462483/07.02.2018 emisă de Direcția Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare, înregistrată
la instituția noastră cu nr. 10.128/14.06.2018;
- Extrasul de cont din data de 13.11.2018 privind subvențiile acordate pentru asistenții comunitari;
- referat nr. 18.683/02.11.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 19.204/12.11.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 20.659/04.12.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 20.771/06.12.2018, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- adresa nr. 103/04.12.2018, emisă de Asociația Orașelor din România, înregistrată la instituția noastră cu
nr. 21.032/10.12.2018;
- referat nr. 20.443/03.12.018, întocmit de Zorilă Emanuel Cristian, consilier superior în cadrul biroului
Administrarea Domeniului Public și Privat;
- referat nr. 21.261/12.12.2018, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și
Privat;
- referat nr. 20.822/06.12.2018, întocmit de Stăncioi Nicolae, consilier superior în cadrul Poliției locale;
- referat nr. 21.233/12.12.2018, întocmit de Luntraru Cristian, inspector în cadrul serviciului Urbanism
Amenajarea Teritoriului și Gospodărie Urbană;
- adresa nr. 600/12.12.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 21.265/12.12.2018;
- adresa nr. 2.125/12.12.2018 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 21.367/12.12.2018;
- adresa nr. 1.312/13.12.2018 emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 21.364/13.12.2018;
- adresa nr. 11.758/13.12.2018 emisă de Spitalul de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 21.338/13.12.2018;
- adresa nr. 476/11.12.2018, emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția
noastră cu nr. 21.295/12.12.2018;

- referat nr. 21.298/12.12.2018, întocmit de Vlăduțescu Ovidiu, administrator în cadrul Administrației
Pieții;
- notă de informare nr. 21.656/18.12.2018, întocmită de Borcan Alin Paul, șef serviciu contabilitate,
buget,resurse-umane;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- (1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 cu suma de
215,20 mii lei și modificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al orașului Tg
Cărbunești, respectiv modificări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare și 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 2018 se stabilește la venituri în sumă de
13.353,89 mii lei și la cheltuieli în sumă de 13.809,27 mii lei , cu un deficit de 455,38 mii lei.
Art. 2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la
secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 11.548,57 mii lei și la cheltuieli în sumă de 11.548,57
mii lei, conform anexei nr. 2, iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.805,32 mii lei și
cheltuieli în sumă de 2.260,70 mii lei, cu un deficit de 455,38 mii lei , conform anexei nr. 3.
Art. 3.- Se aprobă „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2018”, 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 3,00 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, 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 2018, se stabilește la venituri în sumă de 55.706,93 mii lei și la
cheltuieli în sumă de 55.769,08 mii lei , cu un deficit de 62,15 mii lei.
Art. 5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial din venituri proprii pe anul 2018 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de
55.074,77 mii lei și la cheltuieli în sumă de 55.127,08 mii lei cu un deficit de 52,31 mii lei conform
anexei nr. 6 iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 632,16 mii lei și cheltuieli în sumă de
642,00 mii lei, cu un deficit de 9,84 mii lei, conform anexei nr. 7.
Art. 6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fac parte integranta 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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 118

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ 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;
- 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 Tg. Cărbunești nr. 21 din 28 februarie 2017 privind înființarea
comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Tg.
Cărbunești;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
- Contractul de lucrări pentru lucrarea „Instalație de tratare biologica a amoniului pentru Stația de tratare
a apei în oraș Tg Cărbunești”;
- Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 743/18.10.2016;
- Proces-verbal de recepție finala nr. 884/23.11.2017;
- Adresa nr. 20741/05.12.2018 transmisă de către S.C. ApaRegio Gorj S.A.;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 –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. 133,
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 18.12.2018 la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 119

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației tehnico-economice și a Indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
Spitalului de Urgență 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 al biroului administrarea domeniului public si privat;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;
- analizând documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții economice „Modernizarea,
reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu
Cărbunești” întocmita de S.C. NEROLI GENERAL SOLUTION S.R.L.;
- HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si conținutul cadru al documentațiilor tehnicoeconomice, aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investiții „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul
Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”, conform anexei nr. 1.
Art. 2.- Se aprobă *Descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de
Urgență Târgu Cărbunești”*, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art. 4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 92 din 15 octombrie 2018.
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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 120

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind premierea sportivilor din cadrul C.S. „Gilortul” Târgu Cărbunești cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă pentru rezultate deosebite în anul 2018

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul nr. 21.299/12.12.2018 din partea coordonatorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg.
Cărbuneşti, dna Calotescu Roxana;
- adresa nr. 21.296/12.12.2018 a Clubului Sportiv ”Gilortul” Târgu Cărbunești privind acordarea
premiilor sportivilor care au obținut rezultate deosebite în competițiile sportive din anul 2018;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- HCL nr.79/17.09.2018, privind aprobarea creditelor bugetare provenite din donații si sponsorizări
acordate pentru diverse evenimente, inclusiv sportive;
- Legea nr.69/2000, privind educația fizică și sportul, modificată și completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă alocarea sumei de 1.600 lei, din donații și sponsorizări, în vederea premierii pentru
rezultate deosebite la competițiile sportive din anul 2018, a 26 de sportivi din cadrul C.S.”Gilortul” Târgu
Cărbunești, care sunt elevi ai Școlii Generale Nr.1 ”George Uscătescu” Târgu Cărbunești și ai
Colegiului Național ”Tudor Arghezi” Târgu Cărbunești, cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Art. 2.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei, Centrul
Cultural ”Tudor Arghezi” și Clubul Sportiv ”Gilortul” Târgu Cărbunești vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 121

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Calendarului principalelor manifestări culturale pe anul 2019 ce se vor
desfășura în 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 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, republicată, 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.215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se aprobă „Calendarului principalelor manifestări culturale pe anul 2019 ce se vor
desfășura în orașul Tg. Cărbunești”, 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 la bugetul local și din donații și 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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 122

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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 al compartimentului impozite și taxe locale;
- Tabelul nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili
au domiciliul în alte localități;
- Tabelul nominal cu casele părăsite, nelocuibile, ai căror moștenitori nu pot fi identificați de pe raza
orașului Tg. Cărbunești;
- prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și ale Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
- 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. 215/2001 –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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

Tg. Cărbunești, 18 decembrie 2018
Nr. 123

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 123 din 18.12.2018
LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI SAU AI
CĂROR CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI.

NR
CRT
1
2

NUMELE SI PRENUMELE
CRACIUNOIU STEFAN-TUDOREL
BIVOLARU DANIELA

DATA
CERERII
06.07.2018
12.07.2018

DOMICILIUL

3

PITIGOI EUGEN

04.07.2018

4

SGAIA MARIA

16.07.2018

5
6
7

MOTORGEANU DOINA
BURLAN LUCIAN EMILIAN
CEURANU MORINDAU NICOLAE

18.07.2018
23.07.2018
06.08.2018

R2253 STR GILORTULUI,
NR45
R2377 STRTRANDAFIRILOR
BLMAP 27
R2529 BL B2 AP 11
SPANIA R5448.1
CATUNELE, R3577

8

TEHEI ADRIAN

06.08.2018

TIMISOARA R 3971

BL 36 AP 18

9
10

GLOMNICU PETRE
GHITA VICTOR

10.07.2018
27.07.2018

R1375 Cojani
LOGRESTI R4023

COJANI
BL B5 AP 31

11

SIRBU ZALOG ELENA

02.08.2018

SPANIA R2535

BL C3 AP 2

12
13
14
15
16
17

DUNCEA ION
CAZACU FLORINA VIRGINIA
URSE GABRIELA MARILENA
VLADU VALERIA
CALOTA LILIANA
NEDELCU VASILE

09.08.2018
13.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
28.08.2018
29.08.2018

COJANI
TRANDAFIRILOR 107
STEFANESTI NR 235
BL B21 AP 16
STR EROILOR NR 84
TRANDAFIRILOR B5 AP27

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

GHITA ELENA
SANDU GABRIELA
POPESCU ILIE
SAMOILA MIRUTA DANIELA
BOTEA NICOLETA RAMONA
GHIBUSI AURORA SI SABIN
MANESCU MIHAI
LUPU DANUT
CIRSTEA GHEORGHE
MIHAI MATILDA
MIAUCA DUMITRU
DUTESCU DAN

27.08.2018
30.08.2018
30.08.2018
31.08.2018
14.09.2018
20.09.2018
24.09.2018
28.09.2018
04.10.2018
25.10.2018
24.10.2018
16.10.2018

TG JIU R5340
BUCURESTI R1963
TG JIU R 799
R2573 BL B21 AP 16
BUSTUCHIN NR 144 R5342
R3106 TRANDAFIRILOR B5
AP27
BRAD R1079
R2619 BL M AP 9
R2719 BL 19 AP 17
PRIGORIA R2623
TG JIU R308.1
TG JIU R85
ANINOASA R4566
R2648 BL 35 AP18
R2502 BL L2 AP 29
VALCEA R4287
R4876 BL 19, AP 15
R563 STEFANESTI NR 11

3

NISTOR ADRIAN-VASILE

19.11.2018

31
32
33

IACOBESCU ION MADALIN
BOBEI ALINA GEORGIANA
FILIP OFELIA

04.12.2018
07.12.2018
10.12.2018

34
35

BAZU CRISTINA SI VASILE
DINCA TITU

11.12.2018
13.08.2018

36
37
38

LEPA TITU
PADUCEA TITU
NEBUNU CONSTANTIN

03.10.2018
12.12.2018
14.12.2018

BUCURESTI, R1923
LICURICI, R2895

R2855 PETROLISTILOR BL
B17
R1414.1 TG JIU
R429TG JIU
R485 TG JIU
R125 SAT CEAURU
R2883 TRANDAFIRILOR B6
AP 47
R528 SCOTIA
R2867 BL B16, AP 2
R2749 BL I AP 14

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
STR TRANAFIRILOR NR 70
PADUREA MAMULUIBL 9, AP 13

DOCUMENTE ANEXATE

STR GILORTULUI, NR45

Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO
Locuieste la Carb sat

STRTRANDAFIRILOR BLMAP 27

Adev APAREGIO

BL B2 AP 11
COJANI NR 236
BL M3 AP 60

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

FLORESTENI NR 170
BL M AP 9
BL 19 AP 17
BL 11 AP 8
POJOGENI NR 292
POJOGENI NR 83
BL 40 AP 33
BL 35 AP18
BL L2 AP 29
CRETESTI
BL 19, AP 15
STEFANESTI NR 11 def Laudat
Ion
PETROLISTILOR BL B17

Copie CI alt domiciliu
Adev APAREGIO
Adev APAREGIO
adev APAREGIO
Copie CI alt domiciliu
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO,
adev APAREGIO,
adev APAREGIO,
Copie CI alt domiciliu
adev APAREGIO
Adev reg agricol def Laudat Ion

COJANI
POJOGENI
POJOGENI def Oprita Floarea
POJOGENI
TRANDAFIRILOR B6 AP 47

COPIE CI
COPIE CI
CERTIF DECES
Adev reg agricol
COPIE CI
ADEV APAREGIO

POJOGENI NR 502
BL B 16, AP 2
BL I AP 14

COPIE CI
ADEV APAREGIO
ADEV APAREGIO

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ADEV APAREGIO

Anexa nr. 2 la HCL nr. 123 din 18.12.2018
LISTA CU CASELE PĂRĂSITE, NELOCUIBILE, AI CĂROR MOȘTENITORI NU POT FI
IDENTIFICAȚI DE PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI

NR
CRT
1

NUMELE SI PRENUMELE
ALECSOIU ZENOBIA

DATA
CERERII
14.08.2018

DOMICILIUL
SCOARTA R1341

2

SANDU CONSTANTIN

20.08.2018

TG JIU R1798

3

LAUDAT GHEORGHE

31.08.2018

CARANSEBES R563

4
5
6

VAROAGEA LAPADUTA
TASCAU TEODORA
TASCAU DANIEL

06.11.2018
06.12.2018
06.12.2018

R1026
R72 POJOGENI
R432 TG JIU

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Nistor Valeriu

ADRESA SCUTIRE
ROL FISCAL
COJANI NR 27 R1341 DEF
Popescu Grigore
CARBUNESTI SAT 274 DEF
SANDU EMIL SI ELISAVETA
STEFANESTI NR 11DEF LAUDAT
ION
FLORESTENI NR 59
POJOGENI DEF TASCAU ION
POJOGENI

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAȘULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

DOCUMENTE
ANEXATE
NELOCUIBILA
NELOCUIBILA
NELOCUIBILA
NELOCUIBILA
NELOCUIBILA
NELOCUIBILA

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului practicat de SC Salubris Gilort SRL pentru
activitățile specifice serviciului de salubrizare 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; expunerea de motive;
- raportul de specialitate nr. 21393/13.12.2018 al doamnei Călugăru Mihaela din cadrul serviciului
urbanism și gospodărire urbană;
- adresa nr. 52/13.12.2018 (21371/13.12.2018) și Hotărârea nr. 6 din 10.12.2018 a Asociație de
Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” și Fișa de fundamentare a SC Salubris Gilort SRL pentru
stabilirea tarifelor la activitățile specifice serviciului de salubrizare;
- prevederile OG nr. 74/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul
deșeurilor;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu completările și modificările
ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor, republicată, cu
completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată, cu
completările și modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare ambalajelor și a deșeurilor de
ambalaje, cu completările și modificările ulterioare;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
completările și modificările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările și modificările
ulterioare;
- 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.215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- (1) Se aprobă tarifului de 126,05 lei/mc, fără TVA, respectiv 150 lei/mc cu TVA practicat
de SC Salubris Gilort SRL pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare pe raza oraşului Tg.
Cărbunești şi a satelor aparţinătoare, începând cu data de 01.01.2019.
(2) Se aprobă reducerea cu 10% a a tarifului stabilit pe mc pentru persoanele fizice și juridice
care realizează selectarea gunoiului.
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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organizării unei mese festive în luna decembrie 2018,
cu ocazia sărbătorilor de iarnă
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. 17/2018 - privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, cu modificările
și 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 organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna decembrie
2018, la care să fie invitați colaboratorii unității administrativ-teritoriale Târgu-Cărbunești, consilieri
locali precum și salariați din administrația publică locală.
Art. 2.- Pentru organizarea mesei festive se aprobă alocarea sumei de 3.500 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 18.12.2018 la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
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