
               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

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; 

- referat nr. 2.841/18.02.2013 - al d-nei Cocioaba Janina din cadrul compartimentului Imp.si taxe 

locale; 

- referat nr. 2.960/19.02.2014, întocmit de d-l Mladin Mircea, din cadrul compartimentului SVSU; 

- referat nr. 2.821/18.02.2013, întocmit de dr. Târziu Ştefania, din cadrul Cabinetului Medical 

Şcolar; 

- adresa nr. 1.517/06.03.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti; 

- referat nr. 4.154/10.03.2014, întocmit de d-l Vlăduţescu Ovidiu, din cadrul serviciului 

Admin.Pieţii; 

- referatele nr. 4447, 4448 ş i 4556 întocmite de dl. Corici Sorin, şef  birou  ADPP;  

- contul de execuţie  la data de 10.03.2014 ; 

        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 şi modificarea  bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 

2014, pe capitole bugetare, cu suma de + 9,40 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 

formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor 

finanţate  din venituri proprii si subvenţii, cu suma de + 124,62 mii lei,  conform anexei nr. 2 

(formular cod 11/02).  

    Art.3.- Se aprobă programul 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 ordinare din data 17.03.2014, la  care 

au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12  voturi pentru şi 2 abţineri.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin 

 în campania 2014 la A.P.I.A. 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - Expunerea   de motive ; 

          - Raportul compartimentului de specialitate; 

          - Ordinul  nr. 301/11.10.2010 privind trecerea în proprietatea privata a oraşului 

Tg.Cărbuneşti, a izlazului comunal. 

         - Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- privind administraţia publică 

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - Prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 



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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

                           

       Art.1.- Se stabileşte suprafaţa totala de 66,68 ha,- păşune pentru care se depune cerere de 

sprijin în campania 2014 la A.P.I.A.- Gorj, pentru care nu au existat solicitări de arendare, 

concesionare, închiriere sau  folosinţă gratuită. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care 

au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  încetarea dreptului de administrare al Scolii Gimnaziale „George Uscătescu” 

Tg.Cărbuneşti asupra unor imobile 

 

  

 



Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

-  Expunerea   de motive ; 

- Raportul de specialitate ale doamnei Rădulea Daniela, consilier în cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

- Codul Civil, art. 867-870 ; 

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Adresa Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti cu nr. de înregistrare 

4046/07.03.2014; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

    Art.1.-  Începând cu data de 01.04.2014 încetează dreptul de administrare al Şcolii Gimnaziale 

,,George Uscătescu” asupra următoarelor imobile:   

                                  -  Clădire grădiniţă din cadrul Şcolii Primare Pojogeni.  

                                  -  Clădire şcoală veche şi Cămin Cultural din cadrul Şcolii Primare Creţeşti. 

    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 17.03.2014, la  care 

au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

    

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar  

din Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

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

-  Expunerea   de motive ; 

- Raportul de specialitate ale doamnei Rădulea Daniela, consilier în cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;  

- Referatul nr. 4155/10.03.2014, întocmit de Vladutescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-

alimentara; 

- Solicitările nr. 2294/10.02.2014- Barbu Maria si 20070/15.11.2013; 20071/15.11.2013- 

Farmazon Ion; 

- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 

- Codul Civil; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar din Piaţa oraşului 

Tg.Cărbuneşti pentru perioada 01.05.2014-15.06.2014, în vederea comercializării de răsaduri. 

    Art.2.- Preţul de pornire la licitaţie este de 6,5 lei/masa/zi pentru producătorii agricoli, 

conform HCL nr. 31/27.03.2013. 

    Art.3.-  Licitaţia se va realiza pentru fiecare masa în parte si va fi declarat câştigător ofertantul 

cu preţul cel mai mare pentru masa solicitata. 

    Art.4.- Licitaţia se va desfăşura prin depunere de oferta de preţ în plic sigilat la sediul 

Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, până la data de 15.04.2014, ora 9.00. Pe plic se va menţiona 

numele, prenumele şi adresa ofertantului, precum si numărul mesei solicitate în funcţie de 

numerotarea existentă în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.5.- Pentru a putea participa la licitaţie ofertanţii trebuie sa fie in mod obligatoriu 

producători agricoli si sa depună alături de oferta de preţ, certificat de producător vizat la zi şi 

copie C.I. 



    Art.6.- Licitaţia va avea loc în data de 15.04.2014, ora 10.00 la sediul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti în  Sala de şedinţe. 

    Art.7.-  In cazul în care pentru anumite mese nu se depun oferte de preţ, acestea vor fi taxate 

conform HCL nr. 31/27.03.2013. 

    Art.8.- 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 17.03.2014, la  care 

au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru.  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-

Gorj”  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

 

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

- solicitarea din partea ADIA Gorj privind desemnarea reprezentantului consiliului local;  

- propunerile formulate în cadrul şedinţei consiliului local;  

 



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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează  consilierul local  

MOTORGA FLORIN GABRIEL ca  reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  

în  cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-

Gorj”.   

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire  prezenta  hotărâre.   

               

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.03.2014, la  care 

au          

     participat  14  consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi pentru. 

    

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Călina Iuliu                                                                   SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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