
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de 

Inițiativă locală DEL în cadrul programului -   „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de 

iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul  

„zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”  

 

 

   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 de specialitate al biroului ADPP;  

       - prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 

incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 

      - prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea  marginalizării sociale;  

      - dispoziţiile Legii nr 292/2011 privind Legea asistentei sociale;    

      - adresa nr. 6285/03.04.2017  a Grupul de Inițiativă locală DEL Tg.Cărbuneşti;  

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

     - HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești 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 încheierea  Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul de 

Inițiativă locală DEL în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” pentru grupurile de 

iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în proiectul „zefiR- 

Împreună pentru puterea de acțiune”.   

    Art.2.-(1)Se aprobă contribuția Orașului Tg. Cărbunești la  realizarea proiectului cu suma de      

8.714,03 lei pentru  reabilitarea grădiniței Sf. Nicolae Tg. Cărbunești. 

              (2) Creditele bugetare sunt aprobate la capitolul 51.02.01.03. - Autorități executive (20.19).                    

     Art.3.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru semnarea 

Protocolului de Colaborare  intre Orașul Tg. Cărbunești si Grupul De Inițiativă locală  DEL. 

     Art.4.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor duce 

la îndeplinire prezenta hotărâre 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.04.2017  la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2017 

 

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

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

       - adresa nr. 1014 (6295)/03.04.2017 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”; 

       - adresa nr.  489 (6422)/04.04.2017 a Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu”;    

       - prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;   

       - Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind 

aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, 

respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 

5.576/07.10.2011; 

      - prevederile  Legii nr. 273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;  

      - HCL nr. 30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești 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.- Pentru anul 2017 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de 

stat, după cum urmează: 

         A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:  
                            -102 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de studiu, fiecare în cuantum de  12 lei/luna/beneficiar; 

                            -2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar. 

          B. Şcoala Gimnazială  „George Uscătescu” : 

                        1. Pentru semestrul  I an școlar 2016/2017:   

                            -119 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -18  burse de ajutor social, din care 15 burse orfani şi 3  burse boală, fiecare în 

cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.;  

                      2. Pentru semestrul  II an școlar 2016/2017:   

                            -165 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar; 

                            -17 burse de ajutor social, din care 14 burse orfani şi 3  burse boală, fiecare în cuantum 

de 10 lei/luna/beneficiar.  

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

conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 07.04.2017 la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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               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. nr. 7.244 din  21.04.2017   al 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 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 19 aprilie 2017; 

- adresele nr.1.263/19.04.2017, nr.1.272/20.04.2017 emise de Colegiul Național Tudor Arghezi, 

înregistrate la instituția noastră cu nr. 7.109/19.04.2017 și  nr. 7.184/20.04.2017; 

- adresa nr. 442594/27.02.2017 emisă de Direcția Generală de Sinteză  a Politicilor Bugetare; 

- adresele nr. 2.918/19.04.2017 și nr. 2.971/21.04.2017 emise de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. 

Cărbunești, înregistrate la instituția noastră cu nr. 7.091/19.04.2017 și nr. 7.242/19.04.2017; 

- adresa nr. 169/19.04.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 7.144/19.04.2017;  

         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 modificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al orașului 

Tg. Cărbunești, 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 

15.651,48 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.245,52 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 

secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 14.372,02 mii lei și la cheltuieli în sumă de      

14.372,02 mii lei, conform anexei nr.2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de      

1.279,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.873,50 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 255,00 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 36.959,90 mii lei și la cheltuieli în 

sumă de 36.992,87 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 secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 

36.474,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.507,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform 

anexei nr. 6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 485,50 mii lei și cheltuieli în sumă 

de 485,50 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 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  

propunerile privind ordinea și modul de soluționare a cererilor 

 

     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 Amenajarea Teritoriului , Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederilor art.14 alin.1, 2, 7 și art. 15 alin 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind 

aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind 

înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, 

aprobate prin HG nr. 962/2001;  

- Procesul verbal nr. 6638/06.04.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor pentru tineri; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129/2008 si HCL nr. 82/2016   privind 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in 

repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   si a listei  cu actele 

justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.  

         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 solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  

propunerile privind ordinea și modul de soluționare a cererilor, prevăzută în  anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.- (1)  Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea 

priorităților  în soluționarea cererilor se vor adresa, primarului în  termen de 7 zile de la afișarea listei. 

        (2) Soluționarea contestațiilor se va asigura in termen de 15 zile  de la primire, în condițiile legii. 

   Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind închirierea prin licitație publica  a spațiilor în suprafața de 74,68 mp, din clădirea  

,,Restaurant Piața” ce aparține  domeniului public 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 al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;  

- cererea  nr. 6228/31.03.2017 depusa  la registratura instituției de către domnul Pîrjol Emanoil, 

reprezentant al SC Piratii SRL  Licurici, prin care solicita închirierea a spatiilor din clădirea Restaurant 

Piața, in suprafața de 74.68 mp; 

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

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata; 

- Codul Civil. 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiilor în 

suprafața de 74,68 mp  din clădirea  „Restaurant Piața” ce aparține  domeniului public al orașului     

Tg. Cărbunești. 

    Art.2.-  Durata închirierii este de 10 ani, prețul  de pornire la licitație  fiind de 12 lei/mp/lună, 

conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL, actualizat cu indicele de inflație.  

     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea a unui teren aparținând domeniului public 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 din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;   

- Solicitarea nr. 5978/28.03.2017 din partea domnului Zorilă  Dumitru Sorin, privind concesionarea 

terenului in suprafața de 1,8 mp, situat în str. Trandafirilor; 

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata; 

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

- Legea nr.  50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă concesionarea  terenului  în suprafață  de 1,8 mp, situat  în  strada  Trandafirilor,   

nr. 76,  cu destinație scara de acces la imobilul situat in strada Trandafirilor, nr. 76, prin încredințare 

directă domnului Zorilă Dumitru Sorin începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

   Art.2.-  Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 1,8 mp - scara acces, este de 10 ani, prețul 

fiind de 30 lei/mp/an. 

  Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind concesionarea  unui teren aparținând domeniului public 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 din partea Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;   

- Solicitarea nr. 6151/30.03.2017 din partea domnului Ionescu Marian, privind concesionarea terenului 

în suprafața de 16 mp, situat in str. Trandafirilor, Bl. J;    

- Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicata; 

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

- Legea nr.  50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă concesionarea  terenului în suprafață  de 16 mp situat în strada  Trandafirilor, Bl. J, 

Sc. 1, Ap. 2, cu destinație cale de acces la imobilul situat în strada Trandafirilor, Bl. J, Sc. 1, Ap. 2, prin 

încredințare directă domnului Ionescu Marian, începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

   Art.2.-  Durata concesiunii pentru terenul în suprafață de 16 mp - cale de acces, este de 10 ani, prețul 

fiind de 30 lei/mp/an. 

   Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 
    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice  „Înlocuirea învelitoarei din fibra de sticla 

ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei  

agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg. Cărbunești”,  

 Faza I:  Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de lucrări 

 

 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 biroului administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile Legii  273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare; 

- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 

pe anul 2017; 

-  Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții  „Înlocuirea învelitoarei din fibra de 

sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei 

agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg. Cărbunești”  - Faza I : 

Copertina agro-industrială, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești; 

- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publica/acordului cadru; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

     Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții „Înlocuirea 

învelitoarei din fibra de sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, cu sistem parazăpada 

la acoperișul copertinei agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din Piața orașului Tg. 

Cărbunești”, Faza I:  Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de lucrări și Indicatorii 

tehnico-economici cuprinși în devizul general, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

     Art.2.- (1)Se aprobă  inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având 

ca obiect „Înlocuirea învelitoarei din fibra de sticla ondulata semitransparenta cu învelitoare din tabla, 

cu sistem parazăpada la acoperișul copertinei agro-industrială si al copertinei agro-alimentara din 

Piața orașului Tg. Cărbunești”,  Faza I:  Copertina agro-industrială și atribuirea contractului de 

lucrări, cu termen de execuție 90 de zile și plata pe un termen de 2 ani, respectiv 2017 și 2018. 

Procedura de atribuire este achiziție directa, conform Legii nr. 98/2016. 

(2) Creditele bugetare aferente plăților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate 

pe primul trimestru în BVC al  anului 2018. 

     Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei     

Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice 

 „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” și atribuirea contractului de lucrări 

 

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 biroului administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare; 

- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 

pe anul 2017; 

-  Documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții  „Reabilitare, modernizare Parc 

Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. 

Cărbunești; 

- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publica/acordului cadru;     

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții  „Reabilitare, 

modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești” și Indicatorii tehnico-economici cuprinși in 

devizul general, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.2.- (1)Se aprobă  inițierea procedurii de achiziție privind atribuirea contractului de lucrări având 

ca obiect  „Reabilitare, modernizare Parc Primărie, oraș Târgu Cărbunești”, cu termen de execuție 90 

de zile și plata pe un termen de  2 ani, respectiv 2017 și 2018. Procedura de atribuire este achiziție 

directa, conform Legii 98/2016. 

(2) Creditele bugetare aferente plaților ce se vor efectua pe anul 2018, se vor aproba cu prioritate 

pe primul trimestru în BVC al  anului 2018. 

     Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești și compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei     

Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
          Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice  

„Copertina metalica pentru comerț cu produse second-hand” 

 

 

 

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 biroului administrarea domeniului public si privat; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare; 

- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare; 

- HCL nr.  30/23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești 

pe anul 2017; 

-  Documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții  „Copertina metalica pentru comerț cu 

produse second-hand”,  întocmită de S.C. ADIZORLESCU DESIGN S.R.L., Tg. Cărbunești; 

- HG nr. 28/2008 cu privire la întocmirea documentațiilor tehnico-economice modificata; 

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publica/acordului cadru;     

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

     Art.1.- Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții  „Copertina metalica 

pentru comerț cu produse second-hand” și Indicatorii tehnico-economici cuprinși în devizul general, 

conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice și numirea  

 reprezentantului oraşului Tg. Cărbunești, ca membru  în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L  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;  

          - prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata 

cu modificările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

          - prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          - art. 6 si art. 90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

          - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale;  

          - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     

    Art.1.- Se numeşte în calitatea de reprezentant al asociaților persoane juridice din cadrul SC Salubris 

Gilort SRL, pentru orașul Tg. Cărbunești   domnul Ungureanu Silviu Ion.    

    Art.2.- Se numeşte membru în Adunarea Generală a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 

domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 01.01.1959, în com. Creţeşti, judeţul 

Gorj, domiciliat în oraşul Tg. Cărbunești, str. Tudor Arghezi, nr. 20, bl. G7, sc. 2, et. 1, ap. 8, judeţul 

Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr. 441464  emisă de SPCLEP Tg. Cărbunești la data de 13.01.2012. 

     Art.3.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea celelalte hotărâri 

emise în acest sens de Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești. 

     Art.4.-  Primarul oraşului și compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Art.5.-  Hotărârea va fi comunicată în termenul legal persoanelor nominalizate în cuprinsul acesteia, 

Instituției Prefectului județului Gorj, primarului orașului Tg. Cărbunești și  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.04.2017  la  care au participat 14 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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