
              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

 

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

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

- raportul de specialitate  nr. 21.646/04.12.2017 întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

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

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare; 

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

; 

- Legea nr. 6/2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; 

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

- contul de execuție la data de 29.11.2017; 

- Decizia nr. 27 /29.11.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 21.449/29.11.2017; 

- adresa nr. 672/04.12.2017, emisă de Școala Gimnaziala nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 21.564/04.12.2017; 

- adresa nr. 4.109/04.12.2017, emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 21.509/04.12.2017; 

- referatul nr.21.206/27.11.2017, întocmit de Stega Claudiu Robert, consilier juridic în cadrul 

instituției; 

- referat nr. 20.869/22.11.2017, întocmit de Chiriță Liana, cons. sup. - Relații cu publicul și mass 

media; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- (1)  Se  aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al 

orașului Tg. Cărbunești, cu suma de 461,00 mii lei  și modificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la 

altul, conform anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

          (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 

17.292,49 mii lei și la cheltuieli în sumă de 17.886,53 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei. 

   Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg. Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.808,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

15.808,03 mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.484,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.078,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 



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

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.12.2017 la care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                     SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  7 decembrie 2017 

Nr. 123 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  PROIECTULUI  reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul 

şcolar 

 2018-2019 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,  Având  în vedere : 

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

    - adresa nr. 19958  din 15  noiembrie 2017 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj înregistrată 

la Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 20489/16.11.2017;          

     - adresa nr. 1496 din 04.12.2017 a Școlii Gimnaziale „George Uscătescu” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 21.638 din 04.12.2017;   

    - adresa nr. 4118 din 04.12.2017 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 21.534 din 04.12.2017;           

    - prevederile  art.61 alin.2 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;   

    - prevederile Ordinului Ministrului Educației Naționale  nr. 5472 din 7 noiembrie 2017 

pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 

învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 

unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea 

organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;  

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

 



       Art.1.-  Se aprobă  PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

2018-2019  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului 

conform de către IȘJ Gorj  , după cum urmează:  

 

     1. Şcoala Gimnazială  Nr. 1 „George Uscătescu” – Tg. Cărbuneşti  (PRI/GIM) - unitate 

de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg. Cărbunești 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești 

d) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești 

e) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian”  - AR 

PRE 

Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

 

 

f) Grădiniţa cu Program Prelungit  „Tudor Arghezi” - AR 

PRE 

Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

g) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR 

PRE 

Tg. Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

h) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg. Cărbunești 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg. Cărbunești 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg. Cărbunești 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg. Cărbunești 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg. Cărbunești 

  



      2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești  ( GIM / LIC TEO) - unitate de 

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

                

               Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                     SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  7 decembrie 2017 

Nr. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

HOTĂRÂRE     

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al oraşului Târgu 

Cărbuneşti,  însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999  și atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al  județului Gorj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor 

din județul Gorj, anexa nr. 7  

 

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

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

motive; 

- Raportul  biroului Administrarea domeniului public si privat;  



- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 3, alin.(4)  din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 858 din Codul Civil - Legea nr. 287/2009 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- H.G. nr. 548/1999  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor; 

- Adresa nr. 19414 din 07.11.2017 din partea SC APAREGIO Gorj S.A.; 

- Raport de evaluare al activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor aflate in 

patrimoniul U.A.T.O. Târgu Cărbunești pe anul 2016; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

      Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 ,  atestat  prin H.G. nr. 973/05.09.2002,  Anexa 

7 , după cum urmează: 

   La poziția nr. 53 :  

     - coloana 3, punctul b)  va avea următorul cuprins: „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, 

Sat Cărbunești-Sat : Sursă puț forat 5l/s, adâncime 250 m; conductă distribuție oțel L= 2,5 km, 

Dn 65mm; cabină puț; pompă apă; bazin acumulare hidrofor 40 mc (155.596,02 lei);                             

împrejmuire = 36 ml(3698,11 lei); teren aferent= 300 mp (1975,64 lei);  (Gâtani) : conducta 

distribuție Hd Dn 32mm, L= 730m (4904 lei); (Tupsa): Sursa- fântâna adâncime 5m-1buc, 

conducta distribuție Dn 63mm, L=2050m, pompă submersibila putere 1,5kw -1buc, vas 

expansiune 500l- 2 buc, tablou automatizare pompă -1 buc (56.705 lei).  

                         punctul c) va avea următorul cuprins:  „Oraș Târgu-Cărbunești, Județul Gorj, 

Sat Curteana : Sursă puț forat 5l/s, adâncime 300 m, baraca metalică, pompă  apă , bazin 

acumulare 20mc, conductă distribuție oțel L=1 km, Dn 103mm (121.227 lei), Împrejmuire=76ml 

(9192,59 lei), teren aferent=180mp (951,90 lei); 

    - coloana 4, va avea următorul cuprins: „1999; 2013;2015;”  

    - coloana 5, va avea următorul cuprins: „354.250,26 lei;” 

    - coloana 6,  va avea următorul cuprins: „Domeniul public al Orașului Târgu Cărbunești 

conform HCL nr. 55/02.09.1999 modificată prin HCL nr. 125/2017.”   

 

 

 

 

      Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea 

procedurii de la art. 21, alin.(3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   



      Art.3.-  Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.12.2017 la care au 

participat    10 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 10 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  7 decembrie 2017 

Nr. 125 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

         

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2017 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate  nr. 23.919   din  19.12. 2017  întocmit  de Serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

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

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017; 

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

ulterioare; 

- Decizia nr. 29 /08.12.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 22.471/12.12.2017; 

- extrasul de cont din data de 14.12.2017; 

- referat nr. 23.770/15.12.2017, întocmit de Corici Sorin, șef birou Admin. domeniului Public și 

Privat; 

- adresa nr. 613/15.12.2017, emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu  nr. 23.699/15.12.2017; 

- referat nr. 23.666/14.12.2017, întocmit de Călugăru Mihaela, inspector Urbanism Gospodărie 

Urbană; 

- adresa nr. 693/15.12.2017, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 23.683/15.12.2017; 

- adresa nr. 4.375/14.12.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 23.660/14.12.2017; 

- adresa nr. 9.276/14.12.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 23.684/15.12.2017; 

- adresa nr. 614/18.12.2017, emisă de Clubul Sportiv Gilortul Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu  nr. 23.776/18.12.2017; 



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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- (1)  Se  aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al 

orașului Tg. Cărbunești, cu suma de 245,46 mii lei  și modificarea bugetului local de venituri și 

cheltuieli, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la 

altul, conform anexei nr.1 (formular cod 11 și formular cod 11/01).   

          (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 

17.537,95 mii lei și la cheltuieli în sumă de 18.131,99 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei. 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 15.834,03 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

15.834,03 mii lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.703,92 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.297,96 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei , 

conform anexei nr. 3. 

 

 

 

 

    Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017”,  conform 

anexei nr.4 (formular cod 14) . 

    Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților  finanțate integral sau parțial din venituri proprii,cu suma de 5,00 mii lei  și 

modificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii,  respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor 

bugetare , de la un program la altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 

11/02). 

           (2)  Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2017,  se stabilește la venituri în sumă de 40.967,40 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 41.000,37 mii lei, cu un deficit de 32,97 mii lei.  

    Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 40.478,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 40.511,87 mii lei cu un deficit de 32,97 mii 

lei, conform anexei nr.6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 488,50 mii lei, conform anexei nr. 7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7  fac parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

    Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

participat  14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  11  voturi pentru și 3 abțineri. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 



 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  modificării Statelor de funcții ale  aparatului de specialitate al 

primarului orașului Tg. Cărbunești și  Serviciului Poliția Locală oraș Tg. Cărbunești, 

judeţul Gorj  

 

      

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 

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

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Raportul final nr. 23.578 /2017 al concursului de promovare în grad profesional;  



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

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

financiare, modificată prin Legea nr. 13/2011; 

- prevederile art. 64 alin.(2) din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată (r2),  cu modificările și completările ulterioare;  

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

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

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă   modificarea  Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tg. Cărbunești  judeţul Gorj,  conform anexei  nr.1. 

   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Serviciului Poliția Locală a oraşului                   

Tg. Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.2. 

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

    Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. 

Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 127 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 



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

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr. 

7660/2006    privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  funcţiilor 

publice; 

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

completările ulterioare;  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2018” din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, din cadrul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg. Cărbunești, din cadrul  Poliţiei 

Locale Tg. Cărbunești și din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești,  conform 

anexei, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 128 

 

 



 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale  „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Orașului 

 Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al 

 orașului Tg. Cărbunești           

 

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

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

- raportul de specialitate nr. 23.586 din 14.12.2017  întocmit de către Serviciul buget 

contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Tg. 

Cărbunești; 

- art. 11 și art. 38 din Legea cadru nr. 153/2017  privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice;  

- Hotărârea de Guvern nr. 846/2017  pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe țară  

garantat în plată; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg Cărbunești  nr. 31/2017 privind aprobarea 

organigramei și a statului  de funcții, cu modificările ulterioare; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile  

publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. Cărbunești  și serviciilor publice și 

instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești prevăzute în statele de 

funcții aprobate  prin HCL  nr. 31/2017, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac  parte integrantă din 

prezenta  hotărâre. 

    Art.2.- Drepturile salariale ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului 

Orașului Tg. Cărbunești  și  din cadrul serviciilor publice  și  instituțiilor din subordinea 

Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești, se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. 

Cărbunești. 

    Art.3.-  În cazul modificării salariului de baza minim brut  pe țară  garantat în plată, salariile  

de bază pentru  tot personalul se stabilesc prin dispoziție a Primarului orașului Tg. Cărbunești. 

    Art.4.- (1) Pentru condiții periculoase sau vătămătoare se menține sporul de până la 15% din 

salariul de bază dacă personalul își desfășoară activitatea în astfel de condiții, având la bază 

buletinele de determinare sau expertizare emise de către autoritățile abilitate în acest sens, 

conform legii, cu respectarea art. 11,  alin (4) și art. 25, alin. (1) din Legea –cadru nr. 153/2017, 

stabilit prin dispoziție emisă de primarul orașului Tg. Cărbunești. 

                (2) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv beneficiază pe 

perioada de exercitare a acesteia de o majorare a salariului de bază cu 10%. 



                (3) Salariul de bază rezultă prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare din grile cu 

salariul de baza minim brut pe țară  garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia. 

    Art.5.-  Primarul oraşului, Serviciul buget contabilitate, resurse umane din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  10  voturi pentru și 4 abțineri. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 129 

           ROMÂNIA 

      JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ  TG. CĂRBUNEȘTI   

     CONSILIUL LOCAL  

          

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea salariilor de bază utilizate în cadrul Clubului Sportiv „Gilortul”  Tg. Cărbunești 

 pentru funcțiile  prevăzute în statul de funcții aprobat  prin HCL  nr. 31/2017,  

 începând cu data de 01.01.2018 

 

 

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

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

- raportul de specialitate;  

- Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice; 

- H.C.L. nr.70/2017 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale 

din cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Oraşului Tg. Cărbuneşti, serviciilor şi instituţiilor din subordinea Consiliului Local al 

Oraşului Tg. Cărbuneşti; 

- O.U.G. nr 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal; 

- O.U.G. nr. 82/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative; 

- H.G. nr. 846/2017 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată; 

- H.C.A. al Clubului Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbuneşti privind aprobarea coeficienţilor de 

ierarhizare, raportaţi la salariul minim brut pe ţară garantat în plată conform anexei; 

- referat nr.606/12.12.2017, întocmit de Poşircă Irinel Vasile, economist în cadrul Clubului 

Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbuneşti; 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 



   Art.1. Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile 

contractuale din cadrul Clubului Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbunești prevăzute în statele de funcţii 

aprobate prin H.C.L. nr.31/2017, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2. Primarul oraşului şi Clubul Sportiv “Gilortul” Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 130 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea HCL nr. 81/2016 privind 

 stabilirea  impozitelor  și taxelor  locale, pentru anul 2018  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere:        

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

     - expunerea de motive; raportul compartimentului impozite şi taxe; 

     - prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare;   

      - prevederile  Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si 

completările  ulterioare;  

     - prevederile Legii nr.  209/03.11.2017 pentru modificarea si completarea  Legii  nr. 227/2015 

privind Codul fiscal;  

      -  prevederile Ordonanței de urgenta nr. 79/10.11.2017 pentru modificarea și completarea 

Legii  nr. 227/2015 privind Codul fiscal;  

  -  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

  -   Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locală, republicată  cu modificările și 

completările ulterioare;  



  - Legea  nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările si completările ulterioare;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

          

    Art.1.-  Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești  nr. 81 din 25 iulie 2016 

privind stabilirea  impozitelor  și taxelor  locale  se modifică și se completează după cum 

urmează: 

       1. La art.1, litera l) se modifică și va avea următorul cuprins: „l) pentru clădirile care, 

potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case 

memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015 se 

acordă reducerea impozitului/taxei pe clădiri cu 50%.” 

      2. La art.1 după litera l) se introduce o noua litera m) cu următorul cuprins:  „m) pentru 

terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la 

art. 456 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 227/2015, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru 

activităţi economice  se acordă reducerea impozitului/taxei pe terenuri cu 50%.” 

      3. Paginile nr. 13,14,15 din Anexa la HCL nr. 81 din 25 iulie 2016, respectiv Nivelurile 

impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art. 470 alineatul (5) și art. 470 alineatul (6) 

din Legea nr. 227/2015, se modifică conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte 

integrantă din aceasta.      

    Art.2.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg-Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au participat 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 131 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești  

sau ai căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita  

taxa de salubrizare în cuantum de 40 lei/an  

 



 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 

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

motive; 

- raportul de specialitate;  

- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării 

caselor părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au 

poziție de rol în orașul Tg. Cărbunești;  

- Tabelul  nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror 

contribuabili au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 

8/2017;  

- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a 

taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare; 

- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017 privind aprobarea listelor 

prevăzute de  Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în 

oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare;  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 HOTĂRĂŞTE 

        

 

   Art.1.- Se aprobă Lista cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai 

căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în 

cuantum de             40 lei/an, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

participat 14   consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu 12  voturi pentru și 2 abțineri. 

 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  19 decembrie 2017 

Nr. 132 

 

 
 Anexă la HCL nr. 132 din 19.12.2017  

 

 



LISTA CU CASELE LOCUITE TEMPORAR PE RAZA ORAȘULUI TG. CĂRBUNEȘTI SAU AI CĂROR 

CONTRIBUABILI AU DOMICILIUL IN ALTE LOCALITĂȚI CARE VOR ACHITA TAXA DE 

SALUBRIZARE IN CUANTUM DE 40 LEI/AN.  

 
 

NR 

CRT 

NUMELE SI PRENUMELE DATA 

 CERERII 

DOMICILIUL ADRESA SCUTIRE 

ROL FISCAL 

DOCUMENTE  

ANEXATE 

1 VLADUT AURELIAN  19.06.2017 LICURICI, 

TOTEA 

CALEA TG JIU 

R4896 

Copie CI alt domiciliu 

Acte Spania 

2 BAROS MARIANA 03.07.2017 BUSTUCHIN, 

POIANA 

SECIURI 

COJANI R4958 Copie CI alt domiciliu 

3 PLUTA CATALIN-CTIN 05.07.2017 BUSTUCHIN STR MINERILORBL B10 

AP 5 R2656 

Copie CI alt domiciliu 

4 SERBANOIU DANUT 14.07.2017 TIMISOARA STR MINERILOR BL 17 

AP 13 R3205 

Copie CI alt domiciliu 

5 AFLOAREI AURELIA 13.07.2017 JUPINESTI STR PADUREA 

MAMULUI BL 3 AP 24 

R2774 

Copie CI alt domiciliu 

Adev APAREGIO 

6 BECHERU ION 13.07.2017 VLADIMIR BL 5 AP 9 R2898 Copie CI alt domiciliu 

7 SAMOILA MIRUTA 

DANIELA 

12.07.2017 PRIGORIA, 

DOBRANA 

, BL B14, AP 14 R3217 Copie CI alt domiciliu 

8 CALUGARITA EMILIAN 10.07.2017 BUSTUCHIN STR MINERILOR BL 23 

AP 2 R 3225 

Copie CI alt domiciliu 

Adev APAREGIO 

9 ALECSA AURELIA 07.07.2017 BUCURESTI POJOGENI  R 350 Copie CI alt domiciliu 

10 PIRVAN NICOLAE 05.07.2017 TG 

CARBUNESTI 

STR MUNERILOR, BL 11, 

AP11 R3057 

Copie CI alt domiciliu 

Adev APAREGIO, 

FACTURA 

11 DOICARU NICOLAE 21.07.2017 CRAIOVA CARB SAT NR 59 R1571 Copie CI alt domiciliu 

12 SIMU MARIOARA 26.07.2017 ITALIA BL 241 AP 17 R 3662 Copie CI alt domiciliu 

13 TEODORESCU 

FLORENTINA 

31.07.2017 SPANIA CARB SAT NR 2 R3045.2 Copie CI alt domiciliu 

ACTE SPANIA 

14 COJOCARU SPERANTA 31.07.2017 BUCURESTI STR TRANDAFIRILOR 

R1980 

Copie CI alt domiciliu 

15 VLADUT DORU 25.07.2017 TG JIU BL B8 AP19 R4300 Copie CI alt domiciliu 

16 POCIOVALISTEANU ION 25.07.2017 TG JIU BL B19 AP4 R3195 Copie CI alt domiciliu 

17 HODOLEAN TEOFIL 27.01.2017 TG JIU BLAHNITA DE JOS R1474 Copie CI alt domiciliu 

18 COJANU ELENA 

LOREDANA 

11.08.2017 BELGIA STEFANESTI NR 211A 

R633.1 

Copie CI alt domiciliu 

19 BENEGUI MARIA 16.08.2017 ITALIA BL B22, AP 14 R3921 Copie CI alt domiciliu 

20 NICOLAE MARIAN 09.08.2017 ITALIA BL J, AP 3 R5213 Copie CI alt domiciliu 

21 SERBANOIU GEORGE 

CRISTIAN 

09.08.2017 BUCURESTI POJOGENI NR 492 R 519 Copie CI alt domiciliu 

22 MILUT PAUL  08.08.2017 LICURICI BL 3 AP 6 R4294 Copie CI alt domiciliu 

23 VLANCEA PAUL 08.08.2017 BUCURESTI POJOGENI NR 320 R337 Copie CI alt domiciliu 

24 BARA EMIL IULIAN 17.08.2017 SPANIA BL 21 AP 5 R 3118 Copie CI alt domiciliu 

25 NICOLAE VALERIU 17.08.2017 BERLESTI BL 9 AP 7 R2438 Copie CI alt domiciliu 

ADEV BERLESTI 

26 GHIMPAU ANA 18.08.2017 SPANIA B14 AP 1 Copie CI alt domiciliu 

27 MARACINE GABRIELA 18.08.2017 SCHELA R 4572 Copie CI alt domiciliu 

 

28 VILCEANU ION 22.08.2017 ROSIA DE 

AMARADIA 

BL 9, AP 16 R4518 Copie CI alt domiciliu 

29 RIBU ELENA 23.08.2017 SPANIA BL 37 AP 2 R4878 Copie CI alt domiciliu 

30 BISTRICEANU EMILIA 23.08.2017 TIMISOARA COJANI R1346 Copie CI alt domiciliu 

31 STOICAN VASILICA 22.08.2017 .GRECIA BL B18 AP 8 R2472 Copie CI alt domiciliu 

32 CRACIUN MARCEL 16.08.2017 PETROSANI CRETESTI R911 Copie CI alt domiciliu 

33 ZORILA MARIA 25.08.2017 SPANIA CARB SAT NR 108 R 1624 PLECATA IN 

SPANIA 



34 HANTULIE ALINA 25.08.2017 SPANIA TG CARBUNESTI R 4765 Copie CI alt domiciliu 

35 PISCU GABRIELA 24.08.2017 ITALIA BLB B6 AP 4 R4742 Copie CI alt domiciliu 

36 STOICAN PETR E 28.08.2017 TG 

CARBUNESTI 

STR BLAHNITEI BL 42 

R2807 

Copie CI alt domiciliu 

37 STOICAN PETRE 28.08.2017 ITALIA BL B6 AP 42 R3655.1 Copie CI alt domiciliu 

38 HARABOIU FILIMON 28.08.2017 NELOCUITA CURTEANA NR 45 R1138 NU LOCUIESTE 

NIMENI 

39 STOICA LUMINITA 06.09.2017 MAREA 

BRITANIE 

BL 42 AP 14 R 2872 Copie CI alt domiciliu 

40 MOGOSEANU DUMITRU 08.09.2017 GRECIA STR MERILOR NR 29 

R4565 

Copie CI alt domiciliu 

41 ROGOJEANU MARIAN 12.09.2017 PETROSANI STR TRANDAFIRILOR NR 

132 R 1992.2 

Copie CI alt domiciliu 

42 CIOBANU EMILIAN 20.09.2017 TG 

CARBUNESTI 

BL 5 AP 12 R 2642 Copie CI alt domiciliu 

ADEV APAREGIO 

43 BRADESCI VIRGILIU 01.09.2017 TG JIU STEFANESTI R 3292 Copie CI alt domiciliu 

 

44 SCURTU PANTELIMON 06.09.2017 TICLENI FLORESTENI R957.1 Copie CI alt domiciliu 

45 SCHUTZ EDUARD 15.09.2017 CRAIOVA R5305 Copie CI alt domiciliu 

46 MIHAI MIHAELA 26.09.2017 ANGLIA BL 7 AP 9 R3091.1 Copie CI alt domiciliu 

47 ZAVELCA ION 25.09.2017 ITALIA BL 40 AP 27 R2492 Copie CI alt domiciliu 

48 NICOLAE MELIA 26.09.2017 ITALIA BL 1 AP 10 R 2805 Copie CI alt domiciliu 

49 GUTU AURORA 29.09.2017 TG JIU CARB SAT R 1511.1 Copie CI alt domiciliu 

50 GIURA NADIA 05.10.2017 ITALIA BL B 6 AP 41 R 4069.1 Alt domiciliu 

51 RONCEA BIANCA IULIA 16.10.2017 ITALIA BL  L AP 30 R 2757 Copie CI alt domiciliu 

52 POPESCU SIMONA 12.10.2017 BUSTUCHIN BL B8  R 2429 Copie CI alt domiciliu 

53 PREDUT ELENA 06.10.2017 VLADIMIR BL 41 AP 17 R3138 Copie CI alt domiciliu 

54 EZAREANU HALINGA 

PETRISOR 

25.09.2017 BUSTUCHIN BL B7 AP 2 R4515.1 Copie CI alt domiciliu 

55 TOMULESCU EDUARD 28.09.2017 ARAD GILORTULUI NR 8 R2229 Copie CI alt domiciliu 

56 CIOBANU ELISABETA 21.09.2017 LICURICI BL 7 AP 19 R4599 Copie CI alt domiciliu 

57 VIRJAN CORNELIA 24.10.2017 SCOARTA BL 42 AP 19 R 3227 Copie CI alt domiciliu 

58 STANUT NICOLAE 23.10.2017 HOREZU BL 13 AP 2 R 2794 Copie CI alt domiciliu 

59 UNGUREANU NICOLAE 20.10.2017 DEF SAVESCU 

ELISAVETA 

STEFANESTI NR 42 R 595 Copie CI alt domiciliu 

60 SOREGA AURELIA 17.11.2017 STEJARI BL B16 AP 4 R 4481 Copie CI alt domiciliu 

61 CUCU LUCA 17.11.2017 POIENITA BL B1 R 3066.1 nu locuieste nimeni 

facturi utilitati 

62 VLADU DUMITRU 15.11.2017 BENGESTI BL B21 AP 16 R 2573 Copie CI alt domiciliu 

63 BUMBAR VIOREL 15.11.2017 POIANA 

SECIURI 

BL 42 AP 13 R 4735 Copie CI alt domiciliu 

64 SCORNEA CRISTIAN 09.11.2017 BUSTUCHIN COJANI R5002 Copie CI alt domiciliu 

65 VASILE TITEL 08.11.2017 TG JIU POJOGENI  R5198 Copie CI alt domiciliu 

66 VADUVA LIVIU 03.11.2017 ITALIA BL C 3 AP 7 R 2539.1 Copie CI alt domiciliu 

67 TRANDAFIR ALIN 

VALENTIN 

16.11.2017 ITALIA STR MERILOR STR 

BLAHNITEI 

ACTE ITALIA 

68 NEBUNU CONSTANTIN 23.11.2017 SLIVILESTI STR TRANDAFIRILOR Copie CI alt domiciliu 

69 MITRU CARMEN ELENA 05.12.2017 SPANIA STR PIETII NR 2B ACTE SPANIA 

70 AFLOAREI AURELIA 06.12.2017 JUPINESTI STR PADUREA 

MAMULUI 

Copie CI alt domiciliu 

71 BURSUC VERONICA 07.12.2017 ITALIA POJOGENI NR 168 A 

R5451 

ACTE ITALIA 

72 BLIDUTI MARIANA 11.12.2017 SCOARTA PADUREA MAMULUI Copie CI alt domiciliu 

73 AMZUCU DOREL 11.12.2017 LICURICI MINERILOR BL 21 AP 15 Copie CI alt domiciliu 

74 ENEA MARIN 31.10.2017 TG JIU           STR 

TRANDAFIRILOR R5295 

Copie CI alt domiciliu 

75 BEJAN ION SI TITINA 13.12.2017 TG 

CARBUNESTI 

BL M AP 49 R4040 Adev APAREGIO 

76 GULIOIU PETRE 14.12.2017 ROSIA DE COJANI R 5055 Copie CI alt domiciliu 



AMARADIA 

77 POPESCU STELEA AUREL 12.12.2017 TG JIU POJOGENI R503 Copie CI alt domiciliu 

78 MILOS ION MADALIN 14.12.2017 BERLESTI BL B22 AP 1 R2889 Copie CI alt domiciliu 

79 CRETAN ELENA 14.12.2017 BERLESTI BL B22 AP 2 R4562 Copie CI alt domiciliu 

80 POCIOVALISTEANU 

MIRCEA 

15.12.2017 PRIGORIA PADUREA MAMULUI BL 

B3 AP 10 R 2837 

Copie CI alt domiciliu 

81 ANDRONACHE AUREL 15.12.2017 BAIA DE FIER BL B14 AP 14 R3232 Copie CI alt domiciliu 

82 BORCAN COSMIN 19.12.2017 VIDIN BL L AP 4 R 4160 Copie CI alt domiciliu 

83 VODISLAV ANGELA 19.12.2017 TG.JIU POJOGENI Copie CI alt domiciliu 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
 

 

 

                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenului de  valabilitate a  Planului Urbanistic General  şi a 

Regulamentului de Urbanism  aferent,   ale oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare 

acestuia, aprobate prin H.C.L nr. 111/2007 

                

     Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 

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

motive; 

- raportul de specialitate al serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 

- Documentația  P.U.G și Regulamentul de Urbanism al orașului şi satelor aparținătoare 

(Blahniţa de Jos,Cărbuneşti –sat, Cojani, Curteana, Creţeşti, Floreşteni, Măceşu, Pojogeni, 

Rogojeni, Ştefăneşti) judeţul Gorj, aprobată prin H.C.L nr. 111/19.12. 2007; 

- Prevederile H.C.L nr.111/19.12.2007 privind aprobarea  P.U.G. şi a Regulamentului de 

Urbanism al oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare;. 

- Contractele de elaborare a noului PUG  nr.13231/28.07.2016 și nr. 9079/22.05.2017 încheiate 

cu S.C RAWLEYS SRL Craiova; 

- Prevederile art.46 din Legea nr.350/2001, privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismului, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001, aprobate prin Ordinul 233/26.02.2016 

al MDRAP;    

- Avizul Consiliului Judeţean Gorj nr. 16.047 din 18.12.2017; 

- Prevederile  Legii  nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin. (1), alin (2) lit. c) și alin (5) litera c)  și art.45 alin.(2) lit.e)  din Legea 

nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 



        În temeiul  art.45 din Legea nr.215/2001 – Legea  Administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

    Art.1.- Se aprobă prelungirea  termenului de valabilitate a Planul Urbanistic General şi a 

Regulamentului de Urbanism aferent,  ale oraşului Tg. Cărbunești şi satelor aparţinătoare 

acestuia, aprobate prin H.C.L nr. 111/2007, până la aprobarea noului PUG, dar nu mai târziu de 

30.12.2019.  

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

Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

                    privind aprobarea vizitei în orașul Tg. Cărbunești a delegației norvegiene a 

organizației Fra Tiggerkopp - Norge (F.T.N.),  precum și a protocolului aferent  

 

 

                

 Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    Având  în vedere : 

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

motive; 

     -  raportul de specialitate din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

      - adresa din partea delegației norvegiene nr. 22202/11.12.2017– privind componența 

membrilor care vor participa la inaugurarea pieții de second-hand, din orașul Tg. Cărbunești, 

județul Gorj; 

      - contractul de lucrări nr. 16108/21.09.2017– „Copertină metalică pentru comercializarea 

produselor second-hand” piața orașului Tg. Cărbunești; 



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

ulterioare; 

      - Legea nr. 215/2001 –Legea Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

   -  Legea nr. 82 /1991 – Legea contabilităţii, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     -  HCL nr. 10/11.02.2016 – privind aprobarea parteneriatului Fra Tiggerkopp - Norge;  

  -  HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017. 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

     Art.1.- Se aprobă vizita delegației norvegiene a organizației Fra Tiggerkopp - Norge (F.T.N.)  

în orașul Tg. Cărbunești  în perioada 7-13 ianuarie 2018, precum și protocolul aferent,  în sumă 

de 4500 lei (masă și cazare), din sponsorizări. 

     Art.2.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și 

Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                 ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 



privind aprobarea organizării unei mese festive în luna decembrie 2017, cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, la care să fie invitați colaboratorii unității administrativ-teritoriale 

Târgu-Cărbunești 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,    

 Având  în vedere : 

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

motive; 

     -  raportul de specialitate din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

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

ulterioare; 

     - Legea nr. 215/2001- legea Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

  -  Legea nr. 82 /1991 – Legea contabilităţii, republicată,  cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     - HCL nr. 30/2017- privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna 

decembrie 2017, la care să fie invitați colaboratorii unității administrativ-teritoriale Târgu-

Cărbunești. 

    Art.2.- Pentru organizarea mesei festive se aprobă alocarea sumei de 1.500 lei de la capitolul 

bugetar donații și sponsorizări. 

     Art.3.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești și 

Centrul Cultural „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:     

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 323/14.12.2017 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 23.767/15.12.2017;   

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

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

modificările si completările ulterioare; 

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

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în 

calitate de reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de 

Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a 

comunei Dănciulești și a comunei Schela.  

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2017 la care au 

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

 



       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                   Ardelean Ion                                                      SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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