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La mulţi ani! tuturor cărbuneştenilor.

Dragi cărbuneşteni,
Anul care vine să vă aducă speranţa unui 
nou început, energia necesară pentru a vă 
împlini toate obiectivele, înţelepciunea de 

a aprecia fiecare zi prin bucuria pe care v-o 
oferă satisfacţia lucrului împlinit.

Multă sănătate atât dumneavostră cât şi 
celor pe care îi aveţi în agenda sufletului 
dumneavoastă. Dumnezeu să vă ajute!

Cu respect.
Ing.Jr.Mazilu Mihai Viorel

Iată că după ce anul trecut Primăriei Târgu Cărbuneşti i-a fost decernat premiul de 
”Cel mai bun proiect la secţiunea mediu din Regiunea Sud-Vest Oltenia” pentru 
proiectul “Staţie de transfer deşeuri în oraşul Târgu Cărbuneşti”, în cadrul Galei 
Forumul Administraţiei Româneşti, şi anul acesta, munca depusă în anul 2013, a fost 
recompensată cu una dintre cele mai mari distincţii acordate în cadrul Galei. 
Astfel, în zilele de 12 şi 13 decembrie 2013 a avut loc la Braşov cea de-a VI-a 
ediţie a FAR®|Forumul Administraţiei Româneşti, eveniment anual organizat de 
rrAPL®|Revista Română de Administraţie Publică Locală. Scopul acestei gale con-

stituie un prilej pentru a marca 
evoluţia administraţiei româneşti 
de la an la an, pentru a scoate în 
evidenţă rezultatele pozitive ale 
demersurilor reprezentanţilor 
administraţiei publice locale, dar şi 
pentru a dezbate public potenţiale 
noi linii directoare pe care actorii 
implicaţi în administraţia publică locală românească le-ar putea avea în vedere.
Anul 2013 a fost un an special, marcat de dezbateri aprinse pe teme conectate direct la spectrul de 
interese ale reprezentanţilor administraţiei locale, dar înainte de toate, anul 2013 este anul care va 
precede un nou exerciţiu financiar al Uniunii Europene.
Evenimentul a început cu o pre-conferinţă cu tema Parteneriat pentru o administraţie românească mai 
performantă. Cooperare cu administraţia locală americană. Forumul „Good Governance Worldwide”. 
Aceasta a fost urmată de sesiunea „Asaltul proiectelor de dezvoltare locală” – schimb de bune prac-
tici între administraţiile publice locale româneşti şi de Gala „Cele bune să se-adune!” – Concursul 
Naţional de proiecte pentru administraţia publică locală. Ziua de 13 decembrie a fost dedicată unei 
dezbateri privind posibile soluţii pentru creşterea calităţii strategiilor locale de dezvoltare – „Nevoia 
abordării strategice a dezvoltării locale” – aceasta fiind urmată de cel mai important moment al aces-
tui eveniment, şi anume Gala APL.H, unde vor fi decernate premiile APL.H – Administraţia locală la 
înălţime , ediţia 2013.
În cadrul acestei Gale, edilului oraşului nostru, Mazilu Mihai Viorel i-a fost acordată distincţia de 

:”Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Sud-Vest Oltenia” ca o recunoaştere a efortului depus si a tuturor proiectelor implementate.

"Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Sud-Vest Oltenia"
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Hotărârile Consiliului Local ce au fost adoptate în şedinţele lunii Noiembrie 2013

HOTĂRÂRE
privind organizarea  Festivalului Judeţean „ E VRE-

MEA COLINDELOR” 14-15 decembrie 2013 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
           Având  în vedere :       
- proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare 
ale comisiilor de specialitate; 
- Expunerea de motive;
- Raportul directorului Centrului Cultural 
„Tudor Arghezi”;  
- Regulamentul de organizare Festivalului 
Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”; 
- Legea 215 / 2001 – Legea  Administraţiei 
Publice Locale , cu modificările şi completările ulte-
rioare, republicată ;
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind 
înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 
aşezămintelor culturale; 

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.-  Se aprobă organizarea Festivalului Judeţean 
„ E VREMEA COLINDELOR” în perioada 14-15 
decembrie 2013, conform Regulamentului de orga-
nizare prevăzut în anexă , care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
   Art.2.-  Pentru organizarea şi desfăşurarea Festiva-
lului se aprobă  alocarea sumei de 2.000 lei astfel: 
- 500 lei – diplome şi  trofee;
- 500 lei – pavoazarea Scenei  Centrului Cul-
tural ( brad, beteală, instalaţii luminoase, etc.,) 
- 350 lei – sonorizare şi onorarii membrii ju-
riului; 
- 650 lei – contravaloare masă (50x13 lei = 
650 lei)
   Art.3 -  Primarul oraşului, compartimentele de re-
sort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
conducerea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”  vor 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

HOTĂRÂRE
privind  darea în administrarea Inspectoratului de 
Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş Tg.Cărbuneşti 
a unui teren în suprafaţa de 112,00 mp situat în partea 
de nord a căii de acces din strada Eroilor a clădirii- 
sediului din Tg.Cărbuneşti strada Tudor Arghezi, nr. 

2 A, judeţul Gorj

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 serviciului Urbanism 
şi Amenajarea Teritoriului şi al biroului A.D.P.P.;
        - Solicitarea cu nr.350861/11.11.2013 a Inspec-
toratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş 
Tg.Cărbuneşti,  înregistrată la instituţia noastră cu nr. 
19740/12.11.2013  prin care solicită  darea în admin-
istrare a terenului în suprafaţă  de 125,19 mp situat 
în partea de nord a căii de acces din strada Eroilor a 
clădirii sediului din Tg.Cărbuneşti, strada Tudor Ar-
ghezi nr.2 A, judeţul Gorj; 
      - Prevederile art.36 alin(2), lit.c), alin.(5), lit. a), 
art123 ale Legii nr.215 /2001– privind administraţia 
publică locală,   republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE
          Art.1.-   Se aprobă  darea în administrarea 
Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia 
oraş Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă  de 112,00  
mp situat în partea de nord a căii de acces din strada 
Eroilor  a  clădirii- sediului din Tg.Cărbuneşti, strada 
Tudor Arghezi, nr.2 A, judeţul Gorj, pentru parcarea

autoturismelor din dotare şi asigurarea condiţiilor 
de siguranţă. Terenul este identificat prin planul de 
situaţie anexat la prezenta hotărâre.
        Art.2.- Terenul aferent incintei Internatului 
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” se diminuează 
cu  suprafaţa de teren de 112,00 mp (1639,00 mp  
-112,00 mp = 1527,00 mp).   
         Art.3- Primarul, compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea Poliţiei 
Tg.Cărbuneşti, vor asigura  ducerea  la îndeplinire a 
prezentei hotărâri . 

HOTĂRÂRE  
privind scoaterea din funcţiune,  casarea si valo-
rificarea bunului-mijloc fix – “Rezervor 25 mc  cu 
serpentina stadion”  din domeniul privat al 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 
nr. 20333/20.11.2013;
       - Cererea domnului Dobrotă Vasile referent - 
Centrul Cultural „Tudor Arghezi” prin care solicita 
scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea  
bunului-mijloc  fix „Rezervor 25 mc cu serpentina 
stadion” cu valoarea de inventar de 2.856 lei;
       - prevederile Legii nr.15/1994, republicata, 
privind amortizarea capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale, pct.22 si 23 din Normele 
Metodologice de aplicare a Legii nr15/1994, apro-
bate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, modifi-
cata si completata; 

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea 
si valorificarea  bunului-mijloc fix „Rezervor 25mc 
cu serpentina stadion”  având valoarea de inventar de 
2.856 lei, inventariat in domeniul privat al oraşului 
Tg.Cărbuneşti.
    Art.2.- Suma încasata din valorificarea bunului 
casat se face venit la bugetul Centrului Cultural ,,Tu-
dor Arghezi” Tg.Cărbuneşti .
    Art.3.-  Se aprobă scoaterea din inventarul do-
meniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a bunului-
mijloc fix „Rezervor 25 mc cu serpentina stadion” cu 
valoarea de inventar de 2.856 lei.
    Art.4.- Primarul şi compartimentele de resort din 
cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura  ducerea  
la îndeplinire a prezentei hotărâri . 

HOTĂRÂRE  
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al 
Clubului Sportiv „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI”  

pe anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti      
    Având  în vedere :
       - proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate;
       - expunerea de motive;        - Raportul  de spe-
cialitate nr. 20332/20.11.2013;  
       - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulte-
rioare; 
      - prevederile Legii nr.5/ 2013 - Legea bugetului 
de stat pe anul 2013 ;
       - prevederile Legii nr.69/2000 - Legea educaţiei 
fizice si sportului, cu modificările si completările ul-
terioare;

HOTĂRĂŞTE
    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului de ven-
ituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul 
Tg.Cărbuneşti”, pe anul 2013, astfel :
               Venituri totale – 141.000 lei, din care:
               -   31.000 lei - venituri proprii
         - 110.000 lei – subvenţie de la bugetul local
                      Cheltuieli totale – 141.000 lei.
    Art.2.- Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este 
indicata in anexa nr.1, care face parte integranta din 
prezenta hotărâre.
    Art.3.- Primarul, compartimentele de resort 
din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea   
Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti” vor asig-
ura  ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

HOTĂRÂRE
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi chel-

tuieli al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013

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, buget;
      - Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor 
Publice pentru aprobarea  clasificaţiei indicatorilor 
privind finanţele publice;
      - OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normel-
or metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice;
      - Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii cu 
modificările şi completările ulterioare ;
      - Legea nr.  5/2013- privind legea bugetului de 
stat pe anul 2013;
      - Legea nr. 273 / 2006 –privind finanţele publice 
locale cu completările şi  modificările ulterioare;    
      - referatul nr.19.919/14.11.2013 întocmit de 
dl.Stancioi Nicolae -  Politia Locală; 
      - referatul nr.19.913 /14.11.2013 întocmit  de  
dl.Glodeanu Alin consilier personal.
- referatul nr. 19.503/07.11.2013 întocmit de Lun-
traru Cristian;  
      - referatul nr.20.203/19.11.2013 întocmit de 
dl.Mladin Mircea din cadrul serviciului SVSU; 
      - referatul nr.20.229.20.11.2013 întocmit de dl. 
Corici Sorin  din cadrul biroului ADPP;
      - referatul nr.20.409/21.11.2013 întocmit de 
dl.Glodeanu Alin consilier personal;
      - adresa nr. 2742/25.11.2013, transmisa de Cole-
giul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria 
Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.730/25.11.2013;
      - adresa nr. 2.754/26.11.2013, transmisa de Cole-
giul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria 
Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.970/25.11.2013;
     - contul de execuţi la data de 20.11.2013 ;

HOTĂRĂŞTE
   Art.1.- Se aprobă rectificarea şi modificarea buget-
ului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole 
bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de 
– 56,00 mii lei,  conform anexei nr. 1. (formular cod 
11 şi formular cod 11/01).
    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse 
a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2. (for-
mular cod 14).
    Art.3.- Se aprobă modificarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli al activităţilor finanţate  din venituri 
proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 3. (formular 
cod 11/02).
    Art.4. – Se aprobă  achiziţionarea unei autoutilitare  
marca Dacia în sistem leasing, în vederea dotării 
Politiei Locale  Tg.Cărbuneşti.
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Festivalul de Colinde, Ediţia I

În data de 14 decembrie 2013 la Tg Cărbuneşti a avut loc prima ediţie a Festivalului Con-
curs de Colinde “E vremea colindelor“.
Încă o premieră culturală în oraşul nostru, şi chiar o premieră la nivel judeţean, astfel toţi 
cei prezenţi la acest festival au avut ocazia să asculte colinde de Crăciun.
.Evenimentul s-a desfăşurat la Casa de Cultură din Târgu-Cărbuneşti şi a fost organizat 
de reprezentanţii Palatului Copiilor din Târgu-Jiu împreună cu autorităţile oraşului. Peste 
100 de copii talentaţi au participat la concurs, în cadrul căruia au susţinut recitaluri de 
colinde dar şi momente artistice dedicate obiceiurilor şi tradiţiilor de Crăciun. Festivalul 
a cuprins două secţiuni: secţiunea grupuri şi secţiunea individual, dintre care 6 grupuri şi 
20 de concurenţi la secţiunea indiviual. Participanţii au fost Târgu-Jiu, Târgu-Cărbuneşti, 
Scoarţa, Baia de Fier şi Novaci. Printre câştigătorii premiilor a acestei prime ediţii a Fes-
tivalului de Colinde, s-au numărat şi tineri colindători din Tg. Cărbuneşti, astfel: Clubul 
Elevilor Tg Cărbuneşti şi Centrul Cultural “Tudor Arghezi“, au obţinut locul II şi respectiv 
locul III la secţiunea Grup Vocal , iar la sectiunea Individual, vârsta 9-10 ani, Corici Ame-
lia a obţinut locul I. Această primă ediţie a avut un succes neaşteptat, organizatorii speră 
ca la următoarele ediţii numărul participanţilor să fie cât mai mare, pentru a putea face o 
tradiţie din acest frumos festival potrivit sărbătorilor de iarnă.

1 Decembrie - Ziua Naţională a României

Gilortul Târgu Cărbuneşti
Turul sezonului competiţional 2013-2014, a Ligii a IV-a de fotbal s-a încheiat cu rezultate excepţionale pentru echipa noatră locală de fotbal.
Cu un antrenor nou în persoana domnului Găman Sergiu , instalat în luna iulie la conducerea tehnică a echipei de fotbal C.S Gilortul Tg-Cărbuneşti şi cu 
acelasi lot de jucatori plombat cu înca trei jucători aduşi în vara acestui an, echipa a reuşit să termine turul pe primul loc, cu un total de 37 de puncte, şi un 
golaveraj extraordinar: 60 de goluri marcate şi doar 7 primite. Din cele 
13 jocuri câte a numărat acest tur competiţional, 12 au fost câştigate 
de echipa noastră, iar 1 meci s-a încheiat la egalitate. De menţionat că 
echipa locală de fotbal este încă neînfrântă., în acest tur de campionat.
Lotul echipei de fotbal Gilortul, s-a prezentat astfel, în turul competiţional 
2013-2014:
Portari: Muraru Madalin, Munteanu Constantin si Cimpoieru Alin
Fundaşi: Lucean Ion Robert, Gioaga Bogdan Gabriel, Scurtu Bogdan 
Alexandru, Brandibur Emil Sorin,Bejinaru Petre Cosmin
Mijlocaşi: Stefan Dumitru Alexandru, Fugaru Dragos, Chiriac Paul 
Bogdan, Dragotoiu Catalin Ion, Sanda Marian Daniel, Marghidan Radu 
Mihai
Atacanţi: Melita Mircea, Tarhat Constantin Adrian,Almajan Dumitru 
Darius, Tiron Robert Dumitru, Sulita Marian
Antrenor: GAMAN SERGIU
Presedinte: COCHECI CONSTANTIN
Vicepresedite: LUNTRARU CRISTIAN
Venim în continuare cu rugămintea sa fiţi alături de această echipă de 
fotbal dar şi de sport în general, pentru a putea, pe viitor să construim 
din nou o frumoasă echipă care să joace în eşaloanele superioare.

Marea Unire din 1918 a fost şi rămâne pagina cea mai importantă a istoriei româneşti.Desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, 
a nici unui guvern sau a unui partid politic, ea este fapta întregii naţiuni române.
În lupta pentru libertatea naţională, pentru crearea statului naţional unitar independent, poporul român a avut de parcurs un drum lung şi sinuos trebuind să 
înlăture numeroase obstacole, a căror greutate depăşea cu mult forţele sale de luptă. 1 Decembrie a fost adoptată ca zi naţională a României în anul 1990. 
Ca orice român, fiecare cărbuneştean se bucură întotdeauna de o asemenea sărbătoare. Şi de această dată în oraşul nostru a fost marcat evenimentul printr-
o serie de manifestări speciale. Sarbatoarea a debutat prin ceremonialul de depunere de coroane de flori la monumentul eroilor din centrul oraşului.
După acest moment de o mare încărcătură emoţională, autorităţile şi toţi cei prezenţi 
au participat la dezvelirea unei plăci comemorative la Clubul elevilor cu numele 
marelui pictor cărbuneştean, Florin Isuf. La ceas de sărbătoare a fost acordat şi titlul 
de cetăţean de onoare al orasului Târgu Cărbuneşti profesorului Gheorghe Plăveţ.
După acest moment, toţi cărbuneştenii au fost invitaţi, în zona stadionului pentru a 
servi tradiţionala fasole cu cârnaţi, anul acesta primăria pregătind peste 600 de porţi 
de fasole şi câte un păhărel de ţuică fiartă. Concomitent a fost inaugurată una dintre 
cele mai importante investiţii ale anului 2013, şi anume prima etapă a sistematizării 
pe verticală blocuri ANL din acea zonă. 
La acest eveniment au fost prezente, pe lângă autoritatea publică locală şi reprezentanţi 
de la nivel judeţean, în persoana doamnei vicepreşedinte a Consiliului Judeţean, 
Mădălina Ciolocoi.
Această zi importantă pentru toţi românii, a continuat cu inaugurarea căminului din 
Stefăneşti, şi atribuirea acestuia a denumirii „VASILICA UDROIU” .
Ziua s-a încheiat cu aprinderea iluminatului ornamental de crăciun,toţi cei prezenţi 
şi mai ales copii au fost foarte încântaţi de felul cum arată parcul din faţa primăriei, 
împodobit cu straie de sărbătoare.
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 Atmosfera de Crăciun ne aduce bucurie şi ne aminteşte cu precădere de anii 
copilăriei, de emoţia aşteptării împodobirii bradului, de clipa la care visăm să-l 
întâlnim pe Moş Crăciun.
Dincolo de faptul că este una dintre cele mai importante sărbători creştine, Crăciunul 
e aşteptat cu mare entuziasm de toată lumea, indiferent de vârstă, uneori chiar şi 
de religie. Sigur te gândeşti cu drag la cadourile lui Moş Crăciun, la colinde, la 
mirosul de brad şi la vâscul din pragul uşii. Şi, cu siguranţă, experienţele person-
ale au încărcat astfel de clipe magice cu semnificaţii proprii. Dar mai mult decât 
atât, tradiţiile legate de Crăciun aduc simboluri naturale vechi de sute de ani.. În 
acest an, pentru a aduce un zâmbet pe faţa copiilor, primarul oraşului a pregătit 
1500 de cadouri pentru toţi preşcolarii şi şcolarii de la clasele I-VIII aparţinând 
şcolilor săteşti,cât şi pentru cei de la Şcoala Generală “George Uscătescu”.Copiii 
au primit cu bucurie cadourile, pentru mulţi dintre ei sărbătorile nu sunt un prilej 
de bucurie, deoarece părinţii acestora se confruntă cu multe probleme financiare.
Primăria oraşului nostru a fost gazdă pentru mulţi colindători, care au venit 
însoţiţi fie de dascăli, fie singuri , încântând audienţa, interpretând o varietate 
de colinde. Versurile colindelor cântate au fost de o mare varietate şi frumuseţe, 
dominate de optimism, în care sunt formulate dorinţele şi năzuinţele oamenilor, iar linia lor melodică contribuie esenţial la emoţia cu care sunt ascultate. 
Colindele precum şi obiceiurile colindelor sunt prezente şi la alte popoare însă, parcă la noi sunt aşteptate cu mai multă emoţie. Pentru munca depusă 
de colindători, aceştia au primit şi ei de la Moş Crăciun daruri şi au promis că la anul vor reveni.

Moş Crăciun, darnic şi bun

Odată cu sărbătorirea Zilei Naţionale a României, administraţia publică locală a decis să 
inaugureze şi una dintre cele mai importante investiţii ale anului 2013, şi anume prima 
etapă a sistematizării pe verticală blocuri ANL, zona stadion. În această primă etapă, a 
cărei valoare s-a ridicat la suma de 500.000 lei susţinută din bugetul local, administraţia 
publică a făcut eforturi bugetare importante în a amenaja zona din jurul acestor noi 
locuinţe date recent în folosinţă  în ton cu cerinţele deceniului în care ne aflăm, cu 
scopul de a crea un ambient civilizat în favoarea tinerelor familii care au intrat în pos-
esia locuinţelor ANL la începutul acestui an şi nu numai a acestora. Trebuie precizat că 
de această amenajare se vor putea bucura şi susţinătorii echipei locale de fotbal, astfel 
încât accesul în cadrul stadionului precum şi parcarea autovehiculelor venite la meciurile 

disputate pe stadi-
onul local se va face 
într-un mod civilizat
Lucrari efectuate 
pentru sistematiza-
rea pe verticala 
Etapa I:
-accesul auto din strada Nestor Vornicescu pe latura de est a amplasamentului 
(1007,70mp) cu o latime de 5,50ml.
-doua accese auto la stadion latime de 3,50ml.
-parcarile pentru un numar de 43 autoturisme si 2 microbuze
-aleile pietonale de acces la blocul de locuinte , respectiv accesul pietonal la tron-
soanele (scarile) A, C, D. 
-iluminatul public, iluminatul aleilor de acces la tronsoanele blocului.
-instalaţia de preluare a apelor pluviale

Inaugurarea primei etape a investitiei de  amenajare pe verticală zona blocuri ANL

Dragi cărbuneşteni,
Vă aşteptăm în data de 31.12.2013, orele 2345, în parcul din faţa Primăriei oraşului Târgu 

Cărbuneşti pentru a ne bucura împreună de trecerea în noul an la lumina focului de artificii

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA DE FACILITĂŢI FISCALE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ŞI TEREN PENTRU PER-
SOANELE FIZICE CU VENITURI MICI (AJUTOR SOCIAL)- PENTRU ANUL 2014

Cererea de acordare a facilităţilor fiscale de scutire sau reducere la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren va cuprinde:
- elemente de identificare a contribuabilului (nume, prenume, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, adresa de domiciliu, seria şi 
numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii, CNP-ul, etc.);
- natura facilităţii fiscale solicitate şi o succintă prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea de plată a debitelor pentru care solicită înlesnirea.
Documente necesare scutirii sau reducerii de impozit pe clădiri sau teren sunt:
- acte autentice sau copii autentificate după acestea, ce fac dovada proprietăţii (contract de vânzare-cumpărare, titlu de proprietate, certificat de 
moştenitor, extras de carte funciară având o vechime mai mică de 30 de zile);
- copie după actul de identitate;
- declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr. 416/2001;
- cupon de pensii (dacă este cazul).

Biroul Taxe şi Impozite vă informează


