
    ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

 

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 buget,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. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare;  

- adresa nr. 15.521 din 27.11.2015 emisă de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrată la instituţia 

noastră cu nr. 21.585  din 27.11.2015; 

- referatul  nr. 21.743 din 03.12.2015, întocmit de Corici Sorin şef  birou Administrarea 

Domeniului Public şi Privat; 

- referatul nr. 21.768/04.12.2015,  întocmit de Golumbu Mirccea,consilier în cadrul biroului 

ADPP;  

       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 pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de 385,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 

11/01). 

    Art.2.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 2  (formular cod 14).  

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

    Art.4.- 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 extraordinare din data 07.12.2015, la  

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  7 decembrie  2015 

Nr. 116 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

 

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

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

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate al Serviciului buget,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.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare;  

- Decizia nr. 22 / 14.12.2015, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 22.428/15.12.2015 ; 

- adresa nr.832 /15.12.2015, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr.22.513 /16.12.2015 ; 

- adresa nr. 5.039/15.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 22.516/16.12.2015 ; 



- adresa nr. 5.040/15.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 22.515/16.12.2015 ; 

- referat nr. 22.593/16.12.2015. întocmit de Diaconu Codruța, consilier superior în cadrul 

biroului de impozite și taxe locale; 

- referat nr. 22.429/15.12.2015, întocmit de Popescu Emilia din cadrul serviciului Contabilitate, 

buget, resurse umane ; 

- referat nr. 22.521/15.12.2015, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului 

Public și Privat; 

- adresă nr. 9.210/14.12.2015,emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești,  

înregistrată la instituția noastră cu nr. 22.303/14.12.2015 ; 

- adresa nr. 5.042/16.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 22.545/16.12.2015 ; 

- contul de execuție la data de 16.12.2015 ; 

       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 pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de 250,05 mii lei şi  modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

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

conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

 
 
 
    Art.2.-  Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate din fonduri externe 

nerambursabile pe anul 2015, cu suma de 22,00 mii și modificarea bugetului activităților 

finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform anexei nr. 2. 

    Art.3.- Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 61,00 mii 

lei şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 

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

bugetare, de la un program la altul, 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 17.12.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 117 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea rămânerii Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul  

Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești  în structura organizatorică a acestuia  



 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

   Având  în vedere :  

- Adresa Instituţiei Prefectului jud. Gorj nr.16301 din 02.12.2015 înregistrată la Primăria oraşului 

Tg.Cărbuneşti la nr. 21.900/07.12.2015; 

 - Adresa Ministerului Sănătății - Direcția Management si structuri unități sanitare nr. 

XI/A/73566/23.112015 privind preluarea Compartimentului de Primiri Urgenţe (CPU) din cadrul 

Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti ca punct de lucru al Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din 

cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova,  înregistrată la Primăria oraşului 

Tg.Cărbuneşti la nr. 22150 din 10.12.2015; 

- Adresa nr. 9255/14.12.2015 a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești  înregistrată la 

Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti la nr. 22427 din 15.12.2015; 

 -  dezbaterile din ședința ordinară pe luna decembrie a Consiliului Local al orașului 

Tg.Cărbunești din data de 17.12.2015;  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

    Art.1.- Se aprobă rămânerea  Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul 

Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești  în structura organizatorică a acestuia.  

 

   Art.2.- Finanțarea Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul Spitalului 

Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești  se va face din bugetul Ministerului Sănătății. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 118 



 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind inventarierea în domeniul public al oraşului Tg. Cărbunești 

 a obiectivului de investiții  "Toaleta Publică" 

 

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;   

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

       - Legea nr. 215/ 2001,   art. 36, alin.(2), litera c)  privind administraţia publica locala, 

republicata; 

       - HG nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

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

  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările 

ulterioare, la poziţia 59 din anexa nr. 7, după cum urmează:  

         Toaletă Publică:  

                  - Suprafață construită = 52,10 mp 

                  - Suprafață utilă = 30,70 mp compusă din : 

                             - Întreținere S=3,50 mp 

                             - Grup Sanitar femei S=7,10 mp  

                             - Grup Sanitar bărbați S=10,10 mp 

                             - Grup Sanitar persoane cu handicap S=4,20 mp 

                             - Hol S=5,80 mp 

      Valoarea de inventar = 102.086,82 lei   

 Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 119 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în folosință gratuită a ,,Toaletei Publice” în suprafață de 52,10 mp 

aflată în incinta Primăriei orașului Tg.Cărbunești către Parohia Sfântul Antim Ivireanul  

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 Administrarea domeniului public si privat; 

       - Adresa nr. 22.186/11.12.2015 din partea Parohia Sfântul Antim Ivireanu  Tg.Cărbuneşti;  

       - art.3 alin.4 și pct.III/5 din anexa la  Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

       - Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicată,  art.124; 

       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 transmiterea în folosință gratuită a ,,Toaletei Publice” în suprafață de 

52,10 mp, aflată în incinta Primăriei orașului Tg.Cărbunești, către Parohia Sfântul Antim 

Ivireanu  Tg.Cărbuneşti pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.   



                 (2) Predarea-primirea se va face pe bază de proces-verbal. 

    Art.2.- Parohia Sfântul Antim Ivireanu  Tg.Cărbuneşti va asigura paza și curățenia imobilului 

, iar utilitățile necesare funcționării (apa, energia electrică) și cheltuielile privind întreținerea 

curățeniei            ( materialele de întreținere) vor fi suportate de către Primăria orașului 

Tg.Cărbunești. 

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 120 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj  

pentru perioada 2014 - 2020” 

 

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 și Gospodărire urbană 

nr. 22217/11.12.2015; 



- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e)  și art. 45, alin.(1) și malin.(6) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu completările şi 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 ”Strategia de dezvoltare durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj 

pentru perioada 2014 - 2020”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei 

orașului Tg.Cărbunești,  prin postare pe site-ul www.primariacarbunesti.ro. și prin mass-media 

locală.  

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 121 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 



HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de 

salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, aprobat prin HCL nr. 115 din 

24.11.2015 

 

 

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 Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

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

republicata cu completările şi modificările ulterioare;  

- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- prevederile art.484 alin 1,2,3,din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- art.6 si art.90 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale 

de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare”, aprobat prin HCL nr. 115 din 

24.11.2015,  care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016,  conform anexei care face 

parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 



Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 122 

 

 

 

                                        

Anexă la HCL nr. 122  din 17.12.2015  

 

 

REGULAMENTUL 

de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

 în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare  

 

 

I. Reglementări generale 

         Art.1.-  Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare şi art.484 alin1,2,3 a Legii nr227/2015 privind Codul 

Fiscal cu modificările si completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice 

locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe 

speciale”. 

         Art.2.-  In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri, se încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei 

Tg.Cărbuneşti. 

 

II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de 

depunere a taxei speciale de salubrizare). 

         Art.3.- Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului 

de salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare. 

        Art.4.- Persoanele  fizice care au domiciliul sau reședința in orașul Tg-Cărbunești si satele 

arondate sunt obligate la plata taxei de salubrizare. 

 

III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare 

         Art.5.- (1)In vederea calculării taxei speciale de salubrizare, proprietarul locuinței are 

obligația  depunerii declarației pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare conform anexei nr 

1. Declarațiile se depun in luna ianuarie a anului pentru care se calculează taxa si pot fi 

modificate in timpul anului prin depunerea unei declarații rectificative privind taxa speciala de 

salubrizare. In cazul nedepunerii declarației privind taxa speciala de salubrizare de către 

persoanele fizice, obligația de plata privind taxa speciala de salubrizare se  va stabili din oficiu 

pe baza informațiilor din registru agricol. Urmare a stabilirii din oficiu a taxei speciale de 

salubrizare se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare 

conform anexei nr. 2 si se vor transmite contribuabililor persoane fizice. 

                  (2)Taxa specială de salubrizare se plăteşte în doua rate egale cu termene de plata la 

31 martie si 30 septembrie. 



                     (3)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(2) a taxei speciale de 

salubrizare se percep majorări de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de Procedura Fiscala. 

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate 

in termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat 

următoare termenului de scadenta si până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

                     (4)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după 

caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. 

                     (5)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică 

măsurile de executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările si completările ulterioare. 

         Art.6.- Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din 

cadrul primăriei astfel: 

TAXELE 

SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE 

PERSOANE FIZICE TAXA 

Taxa gospodărie cu un singur membru 72 lei/gospodărie/an 

Taxa gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri 144 lei/gospodărie/an 

 

 

IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare 

         Art.7.- (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane 

fizice: 

- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de 

eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 

341/2004; 

- reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrați in 

gradul unu de invaliditate. 

- persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

daca fac dovada ca sunt proprietari (acte de proprietate). 

- contribuabilii cu domiciliile in alte localități, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti 

si fac dovada ca nu locuiesc la acel rol (carte de  identitate ca au domiciliul in alta localitate si 

dovada achitării taxei de salubrizare la domiciliu); 

- contribuabilii care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu 

locuieşte nimeni (adeverințe registru agricol cu componenta familiala, dovada achitării taxei de 

salubrizare la domiciliu). 

- persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții 

economici iar punctul de lucru al agentului economic este domiciliul acestuia. 



 -   se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS 

GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate daca fac dovada 

ca sunt proprietari (acte de proprietate). 

  (2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna depunerii documentelor 

justificative.  

    Art.8.-  Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice  din satele Puiești, 

Gitani, Zarafi, Tupșa, Rogojeni si Rugi, întrucât in aceste localități nu se prestează serviciul de 

colectare si transportul deșeurilor, datorita drumului greu accesibil pentru mașinile de 

salubrizare. 

V. Dispoziţii finale 
      Art.9.- Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS 

GILORT SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
PRIMARIA ORAS TG-CARBUNESTI                                                             Anexa nr. 1 la 

Regulamentul 

STR. TRANDAFIRILOR,NR. 41                                                                    aprobat cu HCL 

122/17.12.2015 

COD FISCAL 4898681 

Nr. .....................    din  ........................     

 

 

Declarație 

privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice 

 

Subsemnatul(a)_______________________________________________________ 



CNP______________________________BI/CI seria________nr________ proprietar al clădirii 

situate in oraș Tg-Cărbunești, str._______________________, bl______ sc.________ ap.__ declar pe 

proprie răspundere ca la adresa mai sus menționata locuiesc _____________persoane (membri familiei, 

chiriași sau alte persoane) si ca am*____ sau nu am alte clădiri in proprietate. 

 

Nr. 

de persoane 

Taxa(lei) Suma de plata aferenta 

taxei de salubrizare 

   

Data,                                                                         Semnătura, 

 

Notă: * pentru fiecare clădire din proprietate se va completa cate o declarație 

 

Viza comp. Impozite si taxe,                                       Viza registru  agricol. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____ 

  

                                                                                                               Anexa nr. 2 la Regulamentul 

PRIMARIA ORAS TG-CARBUNESTI                                                                aprobat cu HCL 

122/17.12.2015 

STR. TRANDAFIRLOR,NR. 41 

COD FISCAL 4898681 

Nr.  .................    din  ............................ 

 

Decizie de impunere 

pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice 

 

D-lui/D-nei_____________________________________________________________ 

identificat(a) prin CNP___________________________________BI/CI 

seria____nr__________proprietar al clădirii situate in oraș Tg-Cărbunești,str.____________               bl 

______ sc.________ ap_______. 

     Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr____/_____ privind aprobarea Regulamentului de 

instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare in orașul Tg-Cărbunești si satele arondate si 

stabilirea cuantumului acesteia in oraș Tg-Cărbunești si satele arondate si a Legii 207/2015 privind Codul 

de procedura fiscala, se stabilesc următoarele obligații  de plata privind taxa speciala de salubrizare: 

 

Taxa speciala de 

salubrizare(lei/an) 

Termene de plata  

  

   

 

    Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele prezentate se percep majorări de 

întârziere de 1 % pe luna sau fracțiune de luna. 

    Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii. 

 

Conducătorul organului fiscal,                                        Comp. Impozite si taxe, 

 



 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor  facilități fiscale conform  

 Ordonanței de Urgență nr. 44/14.10.2015 

 

 

 

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 impozite și taxe locale; 

-  prevederile art. 12 din Ordonanța de urgenta nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități 

fiscale; 

 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

Art.1.- Se aprobă anularea unei cote de 73,3%  din majorările de întârziere, datorate ca 

urmare a neachitării la termen a obligațiilor de plata restante datorate bugetului local. 

           Art.2.- Se aprobă procedura de acordare a anularii cotei din majorările de întârziere 

stabilită potrivit art.1, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

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

Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  



 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 123 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Anexa la HCL nr. 123 din 

17.12.2015 

 

 

PROCEDURA DE ACORDARE A ANULARII 

OBLIGATIILOR    DE PLATA ACCESORII 

 

ART.1.  Majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata principale datorate bugetului 

local,restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se anulează daca sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 

a) toate obligațiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se sting prin 

orice modalitate prevăzuta de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv. 

b) O cota de  26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata prevăzute la 

lit.a)  până la data stingerii obligațiilor de plata principale  se sting prin orice modalitate 

de plata prevăzuta de lege până la data de 30 iunie 2016 , inclusiv; 

c) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzuta de lege toate obligațiile de plata principale 

administrate de  organul fiscal cu termene de plata cuprinse intre 1 octombrie 2015 si 31 

martie 2016,inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere 

si a cotei de 26,7% din majorări, denumita in continuare cerere de anulare a accesoriilor. 

d) Contribuabilul depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 

,inclusiv,sub sancțiunea decăderii.                              

 

ART.2.  Prin obligații de plata restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se înțelege: 

a) obligații de plata pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata până la 30 

septembrie 2015 inclusiv; 

b) alte obligații de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente  

in evidenta organului fiscal in vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015,inclusiv 

 

ART.3 1)Anularea obligațiilor de plata accesorii se solicita de către contribuabil in baza unei 

cereri de anulare a accesoriilor depusa la registratura organului fiscal  sau comunicate prin 



posta,cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea  

poate fi depusa  după  îndeplinirea condițiilor de acordare a anularii. 

            2) In termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a 

accesoriilor,organul fiscal emite decizia referitoare la obligațiile de plata accesorii datorate până 

la data stingerii obligațiilor de plata principale aferente. 

        3) Majorările de întârziere individualizate in decizie trebuie stinsa in cota de 26,7% in 

termenul prevăzut de lege. 

        4)  Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează in termen de cel mult 5 zile lucrătoare 

de la împlinirea termenului de plata a majorărilor prevăzute  la alin 3 prin emiterea unei decizii 

de anulare a obligațiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a 

accesoriilor, prevăzute in anexa1 si 2 . 

        5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele: 

a) datele de identificare a contribuabilului : numele si prenumele acestuia,a reprezentantului legal 

daca este cazul,domiciliul fiscal,cod de identificare fiscala, număr de telefon/fax al 

acestora,adresa de e-mail. 

b) obiectul cererii,respectiv anularea obligațiilor de plata accesorii. 

c) data si semnătura contribuabilului/reprezentantului legal. 

        6) In baza cererii de anulare a accesoriilor ,organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor  

prevăzute de ordonanța si emite decizia de anulare a obligațiilor de  plata  accesorii sau decizia 

de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz. 

        7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor,organul fiscal 

competent audiază contribuabilul, ocazie cu care ii indica condițiile ce nu au fost îndeplinite. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

                                                                                                          Anexa nr.1 la 

 Procedura de acordare a anularii obligațiilor de plata accesorii  

                                                                                        aprobată prin HCL nr. 123 din 

17.12.2015                                                                                                          

 

 

 

          DECIZIE DE ANULARE A OBLIGATIILOR DE PLATA     ACCESORII  

 

 

  Unitatea fiscala…………....... 

  Compartimentul………................. 

  Nr……./       

  Datele de identificare ale contribuabilului 

  Denumire/Numele si  prenumele 

  Adresa………………................ 

  Cod de identificare fiscala………….................... 



In temeiul prevederilor art.8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind 

acordarea unor facilitați fiscale si ale Ordinului ministrului finanțelor publice locale nr. 

3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a 

Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitați fiscale, luând in considerare ca sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de urgenta a Guvernului nr.44/2015 se emite 

următoarea decizie: 

   

        Se acorda anularea majorărilor de întârziere, a cotei de 73,3% din  majorările de întârziere 

aferente obligațiilor de plata principale restante la 30 septembrie  2015 in suma totala 

de...............………….. lei, reprezentând: 

 

Nr. 

 Crt. 

Denumirea  

Obligației de plata 

Majorări de întârziere 

73,3% 

   

   

   

   

 

          Împotriva prezentei decizii se poare formula contestație, in condițiile prevederilor Legii nr. 

207/2015  privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificările si completările 

ulterioare, in termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se 

depune la organul fiscal emitent al deciziei. 

 

 

 

Conducătorul unității 

 

 

     Numele si prenumele………………................................……… 

   Semnătura si ştampila unității .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Anexa nr.2 la 

 Procedura de acordare a anularii obligațiilor de plata accesorii  

                                                                                        aprobată prin HCL nr. 123 din 

17.12.2015                                                                                                          

 



 

 

DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A  

OBLIGATIILOR DE PLATA ACCESORII 

 

 

  Unitatea fiscala…………............................. 

  Compartimentul………................................. 

  Nr……./       

  Datele de identificare ale contribuabilului 

  Denumire/Numele si  prenumele 

  Adresa………………................ 

  Cod de identificare fiscala…………........................ 

 

 

        In temeiul prevederilor art.8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind 

acordarea unor facilitați fiscale si ale Ordinului ministrului finanțelor publice locale nr. 

3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a 

Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitați fiscale, având in vedere cererea 

dumneavoastră nr………... din data de …………......,  înregistrata la organul fiscal cu 

nr…........….. din data de   .....………. luând in considerare ca nu sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de OG 44/2015  se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plata accesorii. 

   Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plata accesorii: 

……………………………………………………………………………........................................

............ 

……………………………………………………………………………........................................

............................................................................................................................................................

........................ 

Temeiul de drept: 

………………………………………………………….................................................…………

……….. 

Mențiuni privind audierea contribuabilului: 

……………………………………………………………………………........................................

............ 

……………………………………………………………………………........................................

............................................................................................................................................................

........................ 

……………………………………………………………………………........................................

............ 

   

   Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație in condițiile prevederilor OG nr.  

 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificările si completările ulterioare, 

in termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la 

organul fiscal emitent al deciziei. 

 



  

Conducătorul unității 

 

     Numele si prenumele………………................................……… 

   Semnătura si ştampila unității .................................................... 

 

 

 
 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cotizației anuale a Orașului Tg. Cărbunești la 

Asociația Grup de Acțiune Locală „GILORT” 

 

 

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 art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 

215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu modificările 

și completările ulterioare;       

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

ulterioare; 

-  prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

    Art.1.- Se aprobă cuantumul cotizației anuale pentru Orașul Tg. Cărbunești la Asociația Grup 

de Acțiune Locală „GILORT”  în suma de 500 lei/an. 

   Art.2.- Pentru anul in curs 2015 cotizația va fi egala cu jumătate din valoarea prevăzuta la art.1 

respectiv 250 lei/an. 



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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 

Nr. 124 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017 pe raza  

oraşului Tg.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;  

          - prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art. 95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011;   

          - dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul 

naţional de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;  

           - adresa nr. 18359 din 7 decembrie 2015 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj   

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti la nr. 22131/10.12.2015 prin care ni se comunică                         

AVIZUL CONFORM  pentru rețeaua școlară;   



   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE  

 

       Articol unic:  Se aprobă reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017 

pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, după cum urmează:  

 

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

unitate de învăţământ cu personalitate juridică – PJ   

a) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti 

d) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti 

e) Şcoala Primară  - AR 

PRI/GIM 

Sat Creţeşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

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

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

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

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

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

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg.Cărbuneşti 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg.Cărbuneşti 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg.Cărbuneşti 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 



PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg.Cărbuneşti 

m) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg.Cărbuneşti 

  

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

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

 

      

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  17 decembrie  2015 
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