
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. 20/25.09.2014 şi decizia nr. 23/03.10.2014 emise de Administraţia judeţeana a 

Finanţelor Publice Gorj, înregistrate la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 15.735/25.09.2014, 
respectiv 16.273/07.10.2014; 

- HCL nr. 63/30.09.2014 aprobata de Consiliul Local Tg.Cărbuneşti – privind aprobarea restituirii 
sumei de  9.400 lei  d-nei Udroiu Elena Loredana, Stefanesti; 

- referat nr. 17.190/13.10.2014, întocmit de Diaconu Codruta din cadrul comp. imp. şi taxe locale ; 
- referat nr. 14.463/27.09.2014, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura – Sport ; 
- adresa nr. 155/18.09.2014, emisa de C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 15.445/18.09.2014 ; 
- referat nr. 17.130 / 13.10.2014, întocmit de Ciontescu Constanta, cons.sup. în cadrul  biroul 

ADPP ; 
- adresa nr. 6.210/14.10.2014, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata 

la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.214/14.10.2014 ;  
- contul de execuţie de la data de 30.09.2014; 

        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 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  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 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 prezentul proiect de 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 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea achitării integrale a autoutilitarei DACIA DUSTER achiziţionată 

conform contractului de leasing nr. 147.776/24.08.2012  
 
 
 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 
           Având  în vedere : 
- proiectul de hotărâre; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
- expunerea   de motive ; 
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei 
oraşului Tg.Cărbuneşti ; 
- referatul nr. 17.232/14.10.2014;  
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 



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

HOTĂRĂŞTE 
 
       
    Art.1.-  (1) Se aprobă achitarea integrală a autoutilitarei Dacia Duster cu numărul de 
înmatriculare B-453- MAI achiziţionată conform contractului de leasing nr. 147.776/24.08.2012.  
    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 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
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              ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri, în vederea realizării unei 

locuinţe în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj 
 
 

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 al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  
- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată, privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 
aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 
- Solicitarea nr.15.261/ 15.09.2014 a d-nei Buică Gabriela Elena din oraşul Tg.Cărbuneşti, 
strada Gilortului nr.16, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru construcţia unei 
locuinţe pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 
- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 
- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 
de 480,00 mp (16m x 30m) - lotul cu nr. 7 , numitei  Buică Gabriela-Elena, CNP 
2920402181096 , din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.16, judeţul Gorj, situat  în satul  
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
    Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.1 este  
obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, 
conform art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea 
nr.50/1991, modificata si completata.        
                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  
retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 
nr.15/2003. 
    Art.3.- 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 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
Nr. 71           



 
                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL  
  
 

HOTĂRÂRE 
privind punerea la dispoziţie a terenurilor aparţinând domeniului public al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, situate pe str. Trandafirilor Zona pod Gilort - strada Plopilor - Drum acces fosta 
ferma IAS în vederea implementării proiectului ,,Extindere reţea publica de apa si canalizare 

menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod 
Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA SI REABILITAREA 

REŢELELOR DE APA SI CANALIZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRATARE APA SI 
SISTEM DE DEZODORIZARE LA SEAU TG.JIU, IN JUDEŢUL GORJ 

 
 
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 al biroului ADPP; 
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările 
ulterioare ; 
      - Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea 
publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada 
Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)”   întocmita de S.C. 
RONEVACON S.R.L. Tg.Jiu; 
    - solicitarea transmisa email de SC Aparegio Gorj SA, din data de 3 septembrie 2014;  
    - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia Operatorului Regional SC Aparegio Gorj SA, a 
terenurilor aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti, situate pe str. Trandafirilor 
Zona pod Gilort- Strada Plopilor - Drum acces fosta ferma IAS,  în vederea implementării 
proiectului ,,Extindere reţea publica de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului 
Târgu Cărbuneşti(strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma 
IAS)” din cadrul aplicaţiei EXTINDEREA SI REABILITAREA REŢELELOR DE APA SI 
CANALIZARE, MODERNIZAREA STAŢIILOR DE TRATARE APA SI SISTEM DE 
DEZODORIZARE LA SEAU TG. JIU, IN JUDEŢUL GORJ. 
       Art.2.- 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 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
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                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL  
  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinşi în devizul general al investiţiei 

„Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” 
 
 
 

 
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 al biroului ADPP; 
      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 
completările ulterioare; 
      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările 
ulterioare ; 
      - HCL nr.56/2014, prin care s-a aprobat suma de 200.000 lei cu TVA pentru reactualizare 
documentaţie tehnica, proiectare si execuţie lucrări ,,Modernizare drum comunal DC 20 
Copacioasa – Pojogeni, judeţul Gorj” 
      - adresa cu nr. 17.931/15.10.2014, transmisa de MDRAP; 



      -  documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal 
DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” întocmita de S.C. 
BUTTERFLY EFECT  S.R.L. Craiova; 
      - HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice; 
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 
     
    Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii ,,Modernizare 
drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575-8+575, judeţul Gorj” si indicatorii 
tehnico-economici cuprinşi in devizul general, conform anexei, care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
    Art.2.- Se aprobă cofinanţarea in procent de 5% pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare 
drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575-8+575, judeţul Gorj”  din bugetul 
local al oraşului Tg.Cărbuneşti. 
    Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti si compartimentele de specialitate din cadrul 
Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
Nr. 73          
 
                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL   
 

HOTĂRÂRE 
pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea  Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 

din Oraşul Tg.Cărbuneşti prin Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale 
 

 
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 al biroului ADPP; 
      - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificarile şi completările ulterioare 
      - Ordinul MDRT nr. 1151/11.03.2011 - privind aprobarea Ghidului operaţional pentru 
realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea 
aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru 
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, 
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a 
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban 
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 
               În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 
    Art.1.- Se aprobă reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din 
Oraşul Tg.Cărbuneşti în cadrul Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale. 
    Art.2.- Se aprobă predarea amplasamentului către Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administraţiei Publice prin CNI, care va realiza investiţia, compus din Corp C4 în suprafaţă 
construită de 151,35 mp şi Corp C5 în suprafaţa construita de 629,72 mp,  conform protocolului  
model,  transmis de MDRAP.  
    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se angajează sa asigure finanţarea pentru: 

- Lucrările de sistematizare pe verticala a amplasamentului; 
- Racordurile la utilităţile existente (electrica, apa- canal, gaz, etc) ; 
- Întreţinerea si exploatarea obiectivului de investiţii; 

    Art.4.- Oraşul Tg.Cărbuneşti se obligă sa asigure suprafeţele de teren necesare pentru 
depozitare si organizarea şantierului.  
    Art.5.- Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii pe o perioadă de minim 15 ani de la finalizarea 
investiţiei. 
   Art.6.- Se aprobă punerea la dispoziţia Companiei Naţionale de Investiţii a studiului geotehnic, 
expertizei tehnice, expertizei termice, în vederea întocmirii Documentaţiei de Avizare a 
Lucrărilor. 
    Art.7.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 
ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.  
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 



 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
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                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
     
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

noiembrie, decembrie 2014 şi ianuarie 2015 
 
 
 
 
Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  
       Având în vedere: 
              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
              - prevederile art. 9 alin.(3) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliilor locale  aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 673/2002; 
              - propunerile formulate în şedinţa consiliului local din data de 20.10.2014; 
 
       În temeiul  art.35 alin.(1) şi art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 
               
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
   
 
 
               Articol unic: Domnul  Luntraru Alexandru se alege în funcţia de preşedinte de 
şedinţă  pentru lunile  noiembrie, decembrie 2014 şi ianuarie 2015.   
 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.10.2014, la  care 
      au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.   
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 
ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 
Alin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  20 octombrie 2014 
Nr. 75         
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