
                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului 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. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

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

- decizia nr. 1.281 / 29.11.2012, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice , inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 19.857 / 29.11.2012, privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal cu suma de 

63.000 lei; 

-  decizia nr. 1.297 / 04.12.2012, transmisa de Directia Finantelor Publice Gorj, inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 20.156 /05.12.2012; 

- adresa nr. 331 / 05.12.2012, emisa de Scoala Generala George Uscatescu, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti 

cu nr. 20.288 / 06.12.2012; 

- adresa nr. 690 / 05.12.2012 , emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu 

nr. 20.421/ 07.12.2012; 

- adresa nr. 7.134 / 04.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta  Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 20.131 / 04.12.2012; 

- adresa nr. 7.193 /06.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta  Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 20.430 / 07.12.2012; 

- contul de execuţie la data de 15.11.2012 ; 

        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 şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole 

bugetare, cu suma de -6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, 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 2012, conform anexei nr. 2 

(formular cod 14). 

    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 69,00 mii lei 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 (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar 

„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 10.12.2012 la care au 

participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  10.12.2012 

Nr. 116 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei (pagina 12) la HCL nr. 113/28.11.2012  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 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 compartimentului impozite şi taxe; 

      - prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal cu modificările ulterioare; 

     -  prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată prin 

HG 1861/2006 

    - prevederile H.G. nr.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si 

taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010; 

   -  OG. 59/2010  pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

   - Legea 209/13.11.2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

571/2003- Codul Fiscal;   

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Pagina 12 -  „Impozitul asupra mijloacelor de transport. Mijloace de transport cu tracţiune 

mecanică” din Anexa la HCL nr. 113 din 28 noiembrie 2012 se modifică conform anexei, care face 

parte integrantă din  prezenta hotîrâre.  

    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 10.12.2012 la care au 

participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  10.12.2012 

Nr. 117 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  

propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a Listei  solicitanţilor care nu  au acces 

la locuinţele pentru tineri destinate  închirierii  

 

 

 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 Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi 

Protecţia Mediului;  

      - art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

     - prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si 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 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

     - Procesul verbal nr. 20084/04.12.2012 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări 

prin HCL 77/2012; 

     - Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  nr. 129 /2008 privind 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in 

repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei  cu actele 

justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

    - Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările 

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

aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .    

        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 solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,  

propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor prevăzută în anexa nr. 1.  

         Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate  

închirierii prevăzută în anexa nr. 2.  

         Art.3.-  Anexelor nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre.  

         Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 10.12.2012 la care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  10.12.2012 

Nr. 118 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

 

 

                                                 

HOTĂRÂRE 

privind  diminuarea taxelor prevăzute de  HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1 litera A şi  

HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii  pentru perioada 

 ianuarie şi februarie 2013  

 

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;  

            - Referatul nr.20819/13.12.2012 întocmit de d-nul administrator Vladutescu Ovidiu; 

- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;  

            - Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 19.734/28.11.2012 depusa la registratura instituţiei 

prin care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector 

industrial; 

           - Legea  nr.  571/2003 privind codul fiscal cu completările si modificările 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 diminuarea cu 50% a taxelor prevăzute de  HCL nr. 22 din 24.03.2010  articolul 1 

litera A şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii,  pentru comercianţii din piaţa 

agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti –sectorul industrial  pentru lunile  ianuarie şi februarie  2013, 

astfel:  

 

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  19.12.2012 

Nr. 119 

Nr. 

crt. 

Denumire  taxa  Taxa stabilita 

conform HCL 

128/29.11.2011 

Taxa stabilita 

conform HCL 

22/24.03.2010 

art.1 litera A  

Diminuare cu 

50% 

Taxa propusa 

de plata lunile 

februarie si 

martie 2012 

1 Taxa piata 

lei/mp/zi 

-- 1,9 -0,90 1 

2 Taxa utilizare 

stand lei /luna  

500 - -250 250 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

                                                 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea taxelor PSI începând cu 01.01.2013 

 

 

 

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 şefului SVSU; 

- Legea nr. 273/2006  – privind finanţele publice locale ; 

- Legea nr. 307/2006  privind apărarea împotriva incendiilor. 

- Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;     

 

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

modificările şi completările ulterioare,  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

            

        Art.1.- Începând cu 01.01.2013 se aprobă taxele P.S.I., prevăzute în anexă, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .   

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  19.12.2012 

Nr. 120 

 

 

 

 



 

           ROMÂNIA 

        JUDEŢUL GORJ                                                                                                     ANEXĂ 

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                  la  H.C.L. nr. 120 /2012 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       TAXE  P.S.I   ÎNCEPÂND CU 01.01.2013   

 

 

 

                              Contribuabili               Taxa - lei/an 

1. Persoane fizice /familie                         3 

2. Agenţi economici:                         

     a) cu suprafaţa până la 100 mp                       40 

     b) cu suprafaţa între 100 şi 200 mp                      70 

     c) cu suprafaţa peste 200 mp                    180 

     d) depozite materiale de construcţii                    350 

     e) fabrici de pâine particulare                    180 

     f) farmacii umane şi veterinare                    120 

     g) mori particulare                    180 

     h) ateliere tâmplărie –circulare                     180 

     i) staţii PECO                     700 

3. Unităţi financiar - bancare                     400 

4.  Primării Convenţii sau plata la 

intervenţie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                                

 

 

                                                 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu 

(C.T.U.A.T.) orasul Tg-Carbunesti şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

C.T.U.A.T. 

 

 

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 si Amenajarea Teritoriului; 

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

modificările şi completările ulterioare ;  

- prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 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 componenţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriului (C.T.U.A.T.) 

prevăzută în anexa nr.1.   

   Art.2.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Urbanism şi 

Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.), conform Anexei nr.2.  care face parte integrantă din prezentul proiect 

de  hotărâre. 

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

   Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  19.12.2012 

Nr. 121 

 

 

 

 

 



 

                                                                                     Anexa nr.1  la  HCL nr. 121/2012 

 

 

 

 

Componenta nominala a Comisiei Tehnice de 

Amenajarea Teritoriului si Urbanism 

Tg.Cărbuneşti  

 

 
 

 
1. SURLEA IULIA  - preşedinte 

2. LUNTRARU CRISTIAN- membru 

3. VLADUŢ GRIGORE ALIN - membru 

4. CORICI SORIN- membru 

5. CĂLUGĂRU MIHAELA - secretar 

6. TÎLVESCU DELIA- reprezentant al Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj-membru 

7. POPULETE DORU-reprezentant al SC CEZ DISTRIBUTIE SA-membru 

8. BREAZU ADRIANA-reprezentant al ROMTELECOM SA-membru 

9. VLĂDĂIANU MONICA-reprezentant al Directiei Judetene pentru Cultură şi Patrimoniu 

Naţional Gorj-membru 

10. MĂLĂESCU GABRIEL-reprezentant al Secţiei de Drumuri Naţionale Tg.Jiu.-membru 

11. POPESCU DANIEL-reprezentant al SC APAREGIO SA TG-CARBUNESTI-membru 

12. ILINCA CRISTIAN-reprezentant al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj-membru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Anexa nr.2 la HCL nr. 121/2012 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE 

a Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism 

 

 

Cap. 1 Constituirea comisiei 

 

Art. 1.1. Constituirea Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (denumită "CTATU"), 

se face în conformitate cu prevederile art. 37 alin 1 din Legea nr. 350/2001 privind  amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare. Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism este un organism consultativ cu atributii de analiza , expertizare tehnică şi 

consultantă, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef. Comisia tehnică de 

Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de 

specialitate din cadrul autoritătii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de Amenajare 

a Teritoriului şi Urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform 

competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare. 

Art. 1.2. Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi 

regulamentul de funcţionare a acesteia sunt aprobate de Consiliul local. 

Art. 1.3. CTATU este compusă din specialişti din domeniul Amenajării Teritoriului şi al Urbanismului, 

secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef.Membrii 

comisiei sunt specialisti atestati în domeniul urbanismului, arhitecturii,monumentelor 

istorice,arheologiei,precum şi din domeniul sociologiei,economiei,geografiei,ingineri,constructori, 

ingineri de reţele edilitare ,transport.etc.. 

  

Cap. 2. Organizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism 

 

Art. 2.1. CTATU este constituită din 11 membri cu drept de vot şi un secretar al comisiei fără drept de 

vot. 

Cap. 3. Atributii 

 

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si urbanism (CTATU) 

Art. 3.1. Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuţii: 

a)  initieaza , coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza şi propune spre aprobare 

strategiile de dezvoltare teritoriala urbane, precum şi documentatiile de Amenajarea Teritoriului şi de 

Urbanism; 

b) convoaca şi asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism; 

c) intocmeste , verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate , a 

certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire; 

d) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a 

documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism; 

e) asigura gestionarea ,evidenta si actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului; 

f)  organizeaza si coordoneaza constituirea  si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane; 

g) coordoneaza si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in 

vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa; 

h) participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctual de vedere al 

conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate; 

i) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de 

amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate. 

Art. 3.2. Avizele CTATU vor sta la baza întocmirii referatelor si proiectelor de hotărâre pentru 

aprobarea documentatiilor de către Consiliul local, conform prevederilor legale în vigoare. 

Art 3.3. La sedintele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor– 

coautor al documentatiilor/proiectelor. 

Art. 3.4. Documentatiile de urbanism cu implicatii majore asupra spatiului public sau care privesc 

dezvoltarea durabilă a orasului vor fi avizate de CTATU, însotite de referate de specialitate, referentii 

vor fi desemnati de comisie pentru fiecare lucrare în parte. 

Art. 3.5. Documentele CTATU vor purta antetul Consiliului local al orasului Tg-Carbunesti. 



 

 

Cap 4. Functionarea Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului si urbanism 

 

Art. 4.1. Activitatea CTATU se desfăşoară în functie de importanta si numărul lucrărilor de analizat. 

Art. 4.2. Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU după verificarea documentatiilor din 

punct de vedere al metodologiei de elaborare si cadrului-continut, si se aprobă de presedinte. Ordinea de 

zi este făcută publică prin postarea pe site-ul institutiei. 

Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentatii post-factum, ce se referă la lucrări deja executate fără 

autorizatie. 

Art. 4.3. Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor si, după caz, a beneficiarilor, se face prin grija 

secretariatului. 

Art. 4.4. Lucrările sedintelor CTATU sunt conduse de presedinte. 

Art.4.5. Secretariatul consemnează prezenta membrilor care vor semna în registrul de prezenta, 

întocmeste procesul-verbal de sedintă, redactează avizele si adresele de comunicare a concluziilor 

sedintelor CTATU. 

Art. 4.6. Prezentarea lucrărilor se face de către proiectanti /beneficiari sau, în anumite cazuri, de către 

presedinte. 

Art. 4.7. După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observatii si 

recomandări sau propune amendamente. În procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt. 

Art. 4.8. Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumătate plus unu din totalul 

membrilor CTATU prezenti. Concluzia dezbaterii, formulată de presedinte, aprobată prin vot de 

membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abtinerile, iar la documentatiile 

importante, si numele votantilor pe categorii de vot), se consemnează în procesul-verbal de sedintă. În 

cazul în care nu se întruneste un vot favorabil de minim jumătate plus unu din cvorum, documentatia se 

respinge sau se amână pentru a se introduce recomandările/amendamentele propuse. 

Art. 4.9. În baza concluziilor se întocmeste avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare, 

de principiu, de oportunitate sau adresa de comunicare, ce se semnează de către presedinte, arhitectul sef 

sau persoana responsabila cu  urbanismul  si amenajarea teritoriului. 

Art.4.10 Avizul arhitectului –sef este un aviz tehnic care inglobeaza si coreleaza punctele de vedere ale 

institutiilor avizatoare competente si  se supune deliberarii consiliului local.                                                                                                                                                

Art.4.11. Participarea la sedinte a membrilor comisiei este obligatorie. Absentele motivate sau 

nemotivate se consemnează în procesul-verbal. 

Art. 4.12. Solicitarea de participare la sedinte a unor invitaţi de specialitate sau a unor reprezentanţi din 

partea unor instituţii, intră în competenta secretariatului, la propunerea preşedintelui. 

Art. 4.13. Documentaţiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date si făcute publice prin 

afisarea pe site-ul institutiei a avizului si, ulterior, a hotărârii de aprobare a acestuia. 

Art. 4.14. Documentaţiile pot fi consultate prin grija secretariatului care, la cerere, poate pune la 

dispozitia celor interesati copii după Hotărâre, avizul CTATU sau plan reglementări. 

Art. 4.15. În cadrul CTATU se va face informarea/prelucrarea periodică a noutăţilor din domeniul 

legislaţiei si a hotărârilor Consiliului local ce privesc probleme de urbanism. 

La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nu pot participa 

la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului 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. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

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

- decizia nr.1.308/14.12.2012, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice , inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 20.991/19.11.2012, privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal cu suma de 

20.000 lei; 

- adresa nr.                                                                      .12.2012, emisa de Scoala Generala George Uscatescu, 

inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu nr. 20.288 / 06.12.2012; 

- adresa nr. 792 / 18.12.2012  emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu 

nr. 20.990/ 19.12.2012; 

- adresa nr. 7.367/17.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta  Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg 

Carbunesti cu nr. 21.004/ 19.12.2012; 

- referatul nr. 20.720/12.12.2012 întocmit de Luntraru Codruţa- Creşa de copii;  

- contul de execuţie la data de 15.12.2012 ; 

        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 şi cheltuieli  pe anul 2012, pe capitole 

bugetare, cu suma de -76,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, 

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 2012, conform anexei nr. 2 

(formular cod 14). 

    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri 

proprii si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare cu suma de +345,00 mii lei 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 (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar 

„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice 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;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  nr.7660/2006    

privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  funcţiilor publice; 

          - adresa  nr. 16.362/2012 transmisă la Agenţia Naţională a Funcţionarilor  Publici privind 

proiectele planurilor 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 2013” din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei I.  

    Art.2.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013” din cadrul Serviciul Public 

Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti, conform anexei II.  

    Art.3.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013” din cadrul  Poliţiei Locale 

Tg.Cărbuneşti, conform anexei III. 

    Art.4.- Anexele nr. I, II  şi  III fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.5.- Primarul oraşului şi  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti  

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

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

 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  închirierea spaţiului în suprafaţă de 52 mp situat în clădirea – 

Sediul Evidenţa Persoanelor 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 al biroului ADPP; 

      - Solicitare nr. 121012 /19.12.2012 din partea Biroului Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai;  

      - Legea 96/2006  privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu completările şi modificările ulterioare;  

      - Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 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 închirierea spaţiului în suprafaţă de 52 mp situat în clădirea –Sediul Evidenţa 

Persoanelor Tg.Cărbuneşti, în scopul amenajării Biroului Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai. 

    Art.2.- Durata închirierii este pe perioada exercitării mandatului de deputat al domnului Weber 

Mihai, preţul fiind de 13 lei/mp/luna, preţ ca va fi indexat anual cu indicele de inflaţie. 

    Art.3.- 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 ordinare din data 19.12.2012 la care au 

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  19.12.2012 

Nr. 124 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE            

privind aprobarea Protocolului de predare – primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru 

tineri, destinate închirierii”-  amplasament : str. Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2, 

 cu 80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu Cărbuneşti, 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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti ; 

 -  protocolul de predare - primire  nr. 17.607/11.12.2012(20975/19.12.2012) încheiat între ANL  

Bucureşti şi Consiliul Local Tg.Cărbuneşti;  

 - procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16419/29.11.2012 (19836/29.11.2012);   

 - prevederilor art. 19¹ alin. (1) şi alin. (3) din Normele metodologice  pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe aprobate prin 

Hotărârea de Guvern 962/2001; 

 - prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică 

locală ; 

 - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

         Art.1.- Se aprobă  Protocolul de predare – primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii”-  amplasament : str. Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2, cu       

80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexa, care face parte 

integrantă din  prezenta  hotărâre.          

         Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce 

la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr  

de 75 de locuinţe  pentru tineri,  destinate închirierii 

 

 

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 Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană; 

- Procesul verbal nr.20084/04.12.2012 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări 

prin HCL 77/2012;  

- Procesul verbal de  recepţie la terminarea lucrărilor  nr.  19836/29.11.2012; 

- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii  „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”  

nr. 20975/19.12.2012; 

- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările ulterioare 

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

prevederilor Legii privind locuinţele .  

- HCL nr. 118/10.12.2012 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri 

destinate închirierii;   

- Procesul verbal nr.  20962 din 19.12.2012   înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor 

privind repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012si aprobata cu 

modificări prin HCL 77/2012;  

-  ar.t 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare  ; 

- prevederilor art 14 alin 1,2,7 si 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 

înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  Locuinţe , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile Hotararii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti  nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor pentru 

stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuintelor pentru 

tineri , destinate închirierii in orasul Tg.Cărbuneşti   si a listei  cu actele justificative pe care solicitanţii 

de locuinte trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor. 

 

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

modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

  

 

     Art.1.- (1)Se aproba  Lista de repartizare a unui număr de 75 de locuinţe   pentru tineri, destinate 

închirierii, conform anexei nr.1.  

                 (2) Lista  va fi adusa la cunoştinţa publica  prin afişare la sediul Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti. Contestaţiile cu privire la lista de repartizare se vor adresa primarului,  in  termen de 7 

zile de la afişarea listei. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in termen  de minim 15 zile  de la 

primire, in condiţiile legii. 

     Art.2.-Repartizarea efectiva pe apartamente se va  face de către primarul oraşului si compartimentele 

de resort  prin tragere la sorţi  în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către solicitant. 

     Art.3.- Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru locuinţele din fondul ANL si din fondul 

locativ de stat  prevăzut in anexa  nr. 2 

 



 

 

 

   Art.4.- Se împuternicesc  primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al acestuia   

pentru încheierea contractelor de închiriere. 

   Art.5.- Se aprobă constituirea comisiei pentru verificarea modului de utilizare si de respectarea a 

obligaţiilor contractuale a  locuinţelor din fondul ANL si din fondul locativ de stat  in următoarea 

componenta: Calina Iuliu, Calugaru Mihaela Carmen, Vladut Grigore Alin, Danaiata Daniela, Luntraru 

Cristian  si  2 reprezentanţi ai Consiliului Local: Boţoteanu Marian, Vârdarie  Dumitru. 

   Art.6.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.7.-  Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri.  

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au 

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

 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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