
                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind retragerea la cerere a dreptului de folosinţă a unor  terenuri  atribuite 

în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

  Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

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

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- cererea cu nr.11481/03.07.2014 d-rei Boboşatu Dorina Mirabela  prin care renunţă la 

folosinţa terenului în suprafaţă de 455,00 mp (lotul nr.27) atribuit prin H.C.L 

nr.8/31.01.2012;  

- cererea cu nr.13190/28.07.2014 d-lui Bumbar Petre prin care renunţă la folosinţa terenului 

în suprafaţă de 997,77 mp (lotul nr.51) atribuit prin H.C.L nr.27/30.04.2009; 

- cererea cu nr.13301/30.07.2014 d-lui Ciucă Gh. Vintilă  prin care renunţă la folosinţa 

terenului în suprafaţă de 1045,50mp (lotul nr.109) atribuit prin H.C.L nr.70/30.09.2009; 

- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

-   Prevederile H.C.L Tg.Cărbuneşti nr.27/30.04.2009 şi 70/30.09.20009  privind atribuirea în 

folosinţă a unor terenuri sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi com.Bustuchin, judeţul 

Gorj,  pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani, 

oraş Tg.Cărbuneşti şi HCL nr.8/31.01.2012 privind atribuire teren pentru tineri; 

- Prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor de 

construcţie, modificată si completată şi a Legii 15/2003;  

- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  –privind administraţia publică 

locală;   

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

      
         Art.1.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.51, atribuit prin art. 2 

din H.C.L nr.27/30.04.2009,  d-lui Bumbăr Petre, sinistrat din com. Roşia de Amaradia, judeţul 

Gorj, la cererea acestuia înregistrată cu nr.13.190 / 28.07.2014.  

        Art.2.-  Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.109, atribuit prin art.11 

din H.C.L nr.70/30.09.2009, d-lui Ciucă Gh.Vintilă, sinistrat din com. Bustuchin, sat Poiana 

Seciuri, judeţul Gorj, la cererea acestuia înregistrată cu nr.13.301 / 30.07.2014.  

        Art.3.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a  terenului - lotul nr.27, atribuit prin art. 2 

din  H.C.L nr.8/31.01.2012, d-rei Boboşatu Dorina Mirabela, din oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj, la cererea acesteia înregistrată cu nr.11481 / 03.07.2014.  



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

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat numiţilor  Cârciu Bebe 

şi Cîrciu  B. Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţelor afectate de alunecări de teren din  

com. Bustuchin,  judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:                          

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

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

-  P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 

- Solicitarea cu nr. 13420/01.08.2014 a Primăriei comunei Bustuchin ,judetul Gorj; 

- Solicitarea   cu nr. 13426/01.08.2014  a d-lui  Cârciu Bebe şi nr.13422/01.08.2014 a d-nei 

Cîrciu B.Mirela  -  pentru  reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren din 

com.Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani ,oraş Tg.Cărbuneşti, judetul Gorj; 

- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-, modificata si completata - privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  

- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată  –privind administraţia publică 

locală,  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 



 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 209  în 

suprafaţă de 850,54 mp, numitului Cârciu Bebe - CNP 1550715181151,  pentru  reconstruirea 

locuinţei afectate de alunecări de teren din com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, 

oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform  planului de situaţie anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.           

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, lotul cu nr. 208 în 

suprafaţă de 964,00 mp, numitei Cîrciu B. Mirela - CNP 2800322181090, pentru  reconstruirea 

locuinţei afectate de alunecări de teren din com. Bustuchin, judeţul Gorj, în vatra de sat Cojani, 

oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform  planului de situaţie anexat, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor menţionaţi  la art.1 şi art 2 

sunt  obligaţi să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului 

şi să  le realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificata si completata.  

                  (2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă, duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit. 

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

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 53 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 
 

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

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

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
 - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  



- Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată, privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 

- Solicitarea nr.13521/ 04.08.2014 a d-rei Stănoiu Magdalena - Mariana din oraşul 

Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului nr.75, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru 

construcţia unei locuinţe pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- Solicitarea nr.13524/ 04.08.2014 a d-rei Neagoie Elena - Daniela  din oraşul Tg.Cărbuneşti, 

strada Gilortului, nr.16, judeţul Gorj,  privind atribuirea  unui  lot, pentru construcţia unei 

locuinţe pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

- H.C.L nr.40/24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri; 

- H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 455,00 mp (14mx32,50m) - lotul cu nr.27,  numitei  Stănoiu Magdalena-Mariana, CNP 

2790908185981, din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.75, judeţul Gorj, situat  în satul  

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 455,00 mp (14mx32,50m) - lotul cu nr. 26  numitei  Neagoie Elena-Daniela , CNP 

2850730181117, din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului nr.16, judeţul Gorj, situat în satul 

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenurilor menţionaţi  la art.1 şi art 2 

sunt  obligaţi să înceapă construcţia locuinţelor în termen de 12 luni de la data atribuirii 

terenului, conform art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să  le realizeze în conformitate cu 

Legea nr.50/1991, modificata si completata.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003. 

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

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 54 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei; 

- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea  clasificaţiei 

indicatorilor privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

- Legea nr. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 

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

- referatele nr.13.961/14.08.2014 şi nr.14.433 /26.08.2014 intocmite de Corici Sorin, sef serviciu 

ADPP; 

- referat nr. 13.287/ 29.07.2014, intocmit de Calugaru Mihaela, inspector Gospodarire Urbana; 

- referat nr.13.736/11.08.2014, întocmit de Ardeleanu Dolores-Elena, insp. în cadrul biroului 

agricol; 

- referat nr. 8.481/03.06.2014, intocmit de  Dobrota Vasile,de la Centrului Cultural „Tudor 

Arghezi”; 

- referat nr.14.478/27.08.2014, intocmit de Muicu Melania, cons. in cadrul biroului Relatii cu 

Publicul; 

- adresa nr. 5.139/26.08.2014, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, inregistrata 

la Primaria oras Tg Carbunesti cu nr. 14.417 /26.08.2014; 

- adresa nr. 376/19.08.2014 emisa de Scoala Gimnaziala „George Uscatescu”, inregistrata la 

primaria oras Tg Carbunesti cu nr. 14.091 /19.08.2014;  

- contul de executie de la data de 15.08.2014 ; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Se  aprobă  rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli şi modificarea 

Bugetului local de venituri si cheltuieli,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la 

alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul bugetului local de 

venituri şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 

11/01). 

    Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform anexei 

nr.2 (formular cod 14). 

    Art.3 - Se aprobă modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, respectiv virările de credite 

bugetare de la un indicator la alt indicator al clasificaţiei bugetare în cadrul Bugetului de venituri 



şi cheltuieli pe anul 2014 al activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii,  conform 

anexei nr. 3 (formular cod 11/02). 

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

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.       

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.08.2014, la  care 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Vârdarie Dumitru                                                           SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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