
ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Tg.Cărbuneşti şi a  Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti  
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

 

        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.Cărbuneşti, conform anexei nr. 1.       

   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală Tg.Cărbuneşti, 

conform anexei nr. 2.   

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

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.12.2014, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  15 decembrie 2014 

Nr. 89         

 

 



 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  funcţiilor publice; 

          - adresa nr.45788/2014 transmisă de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 

acceptul pentru proiectul planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2015; 

           - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public Comunitar 

Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti conform 

anexei, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 15.12.2014, la  care 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  15 decembrie 2014 

Nr. 90        

 

 

 

 



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- decizia nr. 61/09.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.272/10.12.2014 – privind majorarea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal pentru anul 2014 , cu suma de 770  mii lei; 

- decizia nr. 60/09.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.334/11.12.2014;  

- decizia nr. 62 / 15.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria oras Tg.Cărbuneşti cu nr. 21.541 /16.12.2014 – privind creşterea nivelului maxim al 

cheltuielilor de personal cu suma de 200 mii lei; 

- adresa nr.172421/16.12.2014, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata 

la instituţia noastră cu nr. 21.572/16.12.2014- privind alocarea sumei de 1.794,89 lei ; 

- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului 

contabilitate;  

- contul de execuţie de la data de 15.12.2014; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli cu suma de + 2.509,89 mii lei  

şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv virări de credite bugetare de la un 

capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de 

venituri şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor 

finanţate din venituri proprii si subvenţii cu suma de + 1.762,96 mii lei şi modificarea  Bugetului de 

venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor finanţate din venituri proprii si subvenţii, respectiv 

virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la 

altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

      Art.3.-Se  aprobă  rectificarea bugetului din Fonduri Externe Nerambursabile  în anul 2014,  cu suma 

de  +8,00 mii lei,  conform anexei nr. 3. 

   Art.4.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.4 (formular cod 14). 

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

   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 16.12.2014, la  care 

      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

Tg.Cărbuneşti,  16 decembrie 2014 

Nr. 91      



ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice; 

- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- Ordinul de plată nr.5285/22.12.2014, transmis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice, în sumă de 410,44 mii lei, reprezentând contravaloare situaţii lucrări (parţial) - „Reabilitare 

drum DC 20 Pojogeni - Copăcioasa” 

- adresa nr.7696/22.12.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 21887/22.12.2014; 

- contul de execuţie de la data de 22.12.2014. 
 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 cu suma de 

+410,44 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art.2.-Se  aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor şi instituţiilor 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii, respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt 

capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

   Art.3.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 

anexei nr.3 (formular cod 14). 

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

   Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 22.12.2014, la  care 

au participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru. 
 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                          cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  22 decembrie 2014 

Nr. 92      
 

 



 


