
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și  modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei 

nr. 23.992/12.12.2016; 

- 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

ulterioare; 

- Decizia nr.28//23393/05.12.2016 emisa de AFP Gorj –alocare cote de echilibrare (04.02.04, 

11.02.06); 

- Decizia nr.29/ /23547/07.12.2016 emisa de AFP Gorj –alocare sume  din TVA pentru 

finanțarea cheltuielilor de învățământ(11.02.02); 

- Decizia nr.30/08.12.2016 emisa de AFP Gorj –privind repartizarea pe trimestre a sumelor 

defalcate din TVA (11.02.02 si 11.02.06);  

- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 100 din 13. 12.2016;  

- Adresa nr.336/21.11.2016 emisa de Clubul Sportiv Gilortul Tg. Cărbunești -rectificare BVC 

2016; 

- adresa nr.3341/21.11.2016 emisa  de Colegiul National Tudor Arghezi –alocare sume cheltuieli 

de transport in interesul serviciului; 

- adresa nr. 3518/05.12.2016 emisa  de Colegiul National Tudor Arghezi –alocare sume  privind 

cheltuieli aferente decontării navetei cadrelor didactice la si de la locul de munca (art105 din 

L.1/2011) aferente lunilor octombrie, noiembrie 2016; 

- adresa nr.3633/09.12.2016 emisa de Colegiul National Tudor Arghezi Tg. Cărbunești –privind 

rectificarea bugetului pe anul 2016, în conformitate cu deciziile mai jos menționate; 

- adresa nr.687/07.12.2016 emisa de Școala Gimnaziala George Uscătescu Tg. Cărbunești, 

privind rectificarea bugetului pe anul 2016, in conformitate cu deciziile mai jos menționate; 

- Referat de necesitate nr.23548/07.12.2016 întocmit de Tirziu Ștefania medic dispensar școlar-

suplimentare sume; 

- referat de necesitate nr.23602/07.12.2016  întocmit de Mladin Mircea inspector SVSU; 

- referat de necesitate 23603/07.12.2016 întocmit de Ionascu Ioana magaziner  Centrul Cultural 

Tudor Arghezi Tg Cărbunești-redistribuire sume; 



- adresa nr.85/06.12.2016 emisa de SC PIKKEMAAT SRL Tg.Cărbunești, adresa 

nr.235/06.12.2016 emisa de SC ITP GROUP SRL Tg. Cărbunești, adresa nr.322/06.12.2016 

emisa de SC ALWATEX SRL Tg Carbunesti , referatul de necesitate nr.23572/07.12.2016  

întocmit de d.na Calugaru Mihaela inspector in cadrul Serviciului Urbanism , precum si  referatul 

nr.23.600/07.12.2016 întocmit de d.na Ciontescu Constanta din cadrul biroului ADPP , cu privire 

la modificarea BVC 2016; 

- referat nr. 23.781/09.12.2016 întocmit de Didelea Bogdan Constantin, referent superior Stare 

Civilă; 

- referat nr. 23.983/13.12.2016  întocmit de Călugăru Mihaela, inspector în cadrul comp.  Gosp. 

Urbană; 

 - referat nr. 23.982 /13.12.2016  întocmit de Calițoiu Claudiu, inspector în cadrul comp.  Gosp. 

Urbană; 

- referat nr. 23.958/13.12.2016 întocmit de Corici Sorin , șef birou Adm. Domeniului Public și 

Privat; 

- contul de execuție la data de 08.12.2016; 

 

 

 

 

         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  rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016  al 

orașului Tg Cărbunești  cu suma 1.073,00 mii lei, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și 

suma de 1.073,00 mii lei la cheltuieli,  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe,respectiv 

titluri, articole și alineate bugetare și modificarea   bugetului local de venituri și cheltuieli, 

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

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

           (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

15.235,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 15.915,73 mii lei , cu un deficit de 679,95 mii lei. 

  Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 13.500,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

13.500,90 mii lei conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.734,88 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.414,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

   Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei 

nr.4 (formular cod 14). 

  Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 4,50 mii lei și 

modificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate 

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

bugetare , de la un program la altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02 

).  



            (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2016,  se stabilește la venituri în sumă de 30.601,36 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 30.699,00 mii lei, cu un deficit de 97,64 mii lei. 

  Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2016 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 29.911,36 mii lei și la cheltuieli în sumă de 30.008,97 mii lei cu un deficit de 97,61 mii 

lei conform anexei nr.6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 690,00 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 690,03 mii lei, cu un deficit de 0,03 mii lei, conform anexei nr. 7. 

  Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul 

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

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.12.2016, la  

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

                                                                   

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 decembrie  2016 

Nr. 138           

    

 

                   

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statutului Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară de 

utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare 

 „ADIA” Gorj 

 

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

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

       - expunerea de motive; Raportul de specialitate; 

       - Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       - Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu 

modificările şi completările ulterioare; 



      - Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005; 

      - Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-

cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Încheierea nr. 83/2007, pronunțată de Judecătoria Tg Jiu, în dosarul nr. 8218/318/2007, prin 

care s-a dispus înscrierea Asociației de  Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” Gorj în Registrul 

asociațiilor și fundațiilor al Judecătoriei Tg Jiu; 

       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 Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” 

GORJ, în forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se actualizează Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ în 

conformitate cu modificările prevăzute la art.1, în forma prevăzută în Anexa nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Se împuterniceşte domnul Birău Dănuț - primar al oraşului Tg. Cărbunești, să semneze 

în numele şi pe seama oraşului Tg. Cărbunești  Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 

„ADIA” GORJ în forma prevăzută la art.2. 

    Art.4.-  Se împuterniceşte domnul Gherghe Mihai-Alexandru posesor al CI seria GZ, nr. 

425509 domiciliat în Tg. Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr.9A, bl.9A, sc.2, et.4, ap.29, judeţul 

Gorj, să desfăşoare formalităţile de modificare a Statutului la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu. 

    Art.5.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 139           

ANEXA NR. 1 

                                                                                              la HCL Gorj nr. 139 din 20.12. 2016  

 

 

 

Modificările  

la Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ 

 

 



1. Articolul 4, alin. (3) se modifică, după cum urmează:  

   „(3) Modalitatea de gestiune a Serviciului va fi gestiunea directă, care se va realiza, în 

baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit direct, conform prevederilor art. 28, 

alin. 2
1
 din Legea nr. 51/2006 (R1), cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 

22, alin. 1 din Legea nr. 241/2006 (R2), cu modificările și completările ulterioare, unui 

operator regional, astfel cum este acesta definit de art. 2 lit. h) din Legea nr. 51/2006, cu 

capital social integral al unora sau al tuturor unităților administrativ-teritoriale membre 

ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități 

publice”.   

2. Articolul 5, alin. (1), litera a  se modifică, după cum urmează: 

„a) să încheie contractul de delegare cu operatorul, prevăzut la art. 17 alin. (2) lit. a) din 

prezentul statut, în numele și pe seama asociaților, care vor avea împreună calitatea de 

delegatar, conform art. 28, alin. (2
1
)  din Legea nr. 51/2006;”.  

3. Articolul 17, alin. (2), litera a), punctul 1. se modifică, după cum urmează:  

„a) operatorul regional  

1. operator regional este operatorul societate reglementată de Legea nr. 31/1990 

privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital 

social integral al unora sau al tuturor unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 

unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice. Operatorul regional asigură furnizarea/prestarea 

serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a unităţilor 

administrativ-teritoriale asociate, administrarea, funcţionarea şi exploatarea 

sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, precum şi implementarea 

programelor de investiţii publice de interes zonal ori regional destinate înfiinţării, 

modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente 

acestor servicii/activităţi, realizate în comun în cadrul asociaţiei. Operatorul 

regional se înfiinţează în baza hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, inclusiv prin 

modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi subordonaţi autorităţilor 

administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operatorul regional este 

asimilat organismelor prestatoare de servicii publice prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 

structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu 

modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.” 

 3. Articolul 17, alin. (2), litera a), punctul 4. se modifică, după cum urmează:  

„4. În aplicarea prevederilor art. 28, alin. (21) lit. a) din Legea nr. 51/2006, în 

vederea exercitării controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor 

strategice şi/sau semnificative ale operatorului, unitățile administrativ-teritoriale 

membre ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, în calitate de acționari/asociați ai operatorului regional, acordă 

Asociației, potrivit prezentului statut, dreptul de a: (……)”   

 
 
 

act:68487%200
act:68487%200
act:126417%20-1
act:129860%20-1


 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  modificării Statelor de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local 

de Evidența Persoanei Tg. Cărbunești și  Serviciului Poliția Locală oraș Tg. Cărbunești, 

judeţul Gorj  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Raportul final nr. 18024/2016 al concursului de promovarea în grad profesional; 

- prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

financiare, modificata prin Legea nr. 13/2011; 

- prevederile art. 64 alin.(2) din Legea  nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 

republicată (r2),  cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, 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   modificarea  Statului de funcții al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidența Persoanei al oraşului Tg. Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.1. 

   Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcții al Serviciului Poliția Locală a oraşului                   

Tg. Cărbunești, județul Gorj,  conform anexei  nr.2. 

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

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

Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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



  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                   

                                                 

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 140 

 

 

 

             ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  

nr.7660/2006    privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului 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 2017” din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești,  judeţul Gorj, din cadrul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg. Cărbunești, din cadrul  Poliţiei 



Locale Tg. Cărbunești și din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești,  conform 

anexei, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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

      

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  

 

 

                       

 

 

                                             

Tg. Cărbunești,  20 decembrie  2016 

Nr. 141 

 

 

 

 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  taxelor  pentru  activităţile  sportive  ce se desfăşoară în Sala de sport - 

proprietate publică a oraşului Tg-Cărbuneşti de către persoanele care practică sport amator sau 

de performanţă 

     

 

  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;   

       -  cererea nr. 22318/14.11.2016 transmisa de către un grup de tineri din orașul Tg-

Cărbunești;  

      - protocolul nr. 12592/21.07.2008 privind predarea-primirea salii de sport de la CNTA Tg-

Cărbunești, administrate direct de către Primărie prin aparatul de specialitate al primarului; 

       - Legea 273/2006- privind Finanțele Publice Locale, cu completările si modificările 

ulterioare; 

          - prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică; 

           - prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, 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.- (1)  Pentru închirierea Sălii de sport din incinta Colegiului National „Tudor Arghezi” 

se va ţine o evidenţă în registru special creat de către Centrul Cultural  „Tudor Arghezi”  unde se 

vor evidenţia următoarele: data închirierii, perioada, orele, solicitantul şi numărul de telefon, 

persoana care a închiriat sala, numărul chitanţei de încasare, semnături. În vederea asigurării unui 

control riguros asupra închirierii sălii de sport, se va transmite lunar, până la data de 10 a fiecărei 

luni, o situaţie privind încasările din luna anterioară. 

                 (2) Tariful de închiriere a Sălii de sport pentru sporturile de echipă  (fotbal, handbal, 

etc.) va fi de 60 lei/oră, iar pentru tenis de câmp, tenis cu piciorul sau alte  sporturi  practicate de 

mai puţini jucători (maxim 4 jucători) va fi  de 30 lei/oră.  

     Art.2 - (1) Pentru închirierea sălii de sport  de către anumite cluburi private, tariful de 

închiriere a sălii va fi de 150 lei/oră. 

              (2) Închirierea sălii de sport  Cluburilor Sportive Şcolare sau Clubului Sportiv Gilortul 

Tg-Cărbunești - instituție publică aflata în subordinea Consiliului local, se va face gratuit fără a 

perturba orele de educaţie fizică şi sport în unitatea respectivă, cu acordul conducerii. 

     Art.3.- Competiţiile sportive organizate de instituţiile de învăţământ  de pe plan local şi 

Primăria Tg-Cărbuneşti se desfăşoară fără taxă. 

     Art.4.-   Sumele încasate din taxele prevăzute la art.1- 2 se fac venit la bugetul local şi se 

utilizează la capitolul  Cultură, Religie, Sport.   

    Art.5.- Orice dispoziție contrara își încetează aplicabilitatea la data adoptării prezentei 

hotărâri.    

     Art.6.- Primarul oraşului,  compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 

Cărbunești și   Centrul Cultural  „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
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           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reînnoirea contractului de închiriere pentru  locuinţa  de serviciu – apartament 

nr.1, Bl .7, str. Pădurea Mamului, oraş Tg. Cărbunești 
 

 



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

        - proiectul de hotărâre; 

        - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

        - expunerea de motive; 

        - raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ; 

        - solicitarea cu nr.23853/12.12.2016 a dlui  Stăncioi Nicolae - coordonator Poliția Locală 

Tg. Cărbunești;  

         - prevederile HCL 75B/1999  art. 4  - apt. 1  din bl. 7  str. Pădurea Mamului  locuinţa de 

serviciu;    

        - prevederile Legii nr. 114/1996  Legea locuinţei,  republicata și modificată;   

        - prevederile OG nr. 40/1999 privind protecţia  chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile 

cu destinaţie de locuinţe; 

        - prevederile  Legii nr. 241/2001 privind aprobarea OG nr. 40 /1999;  

        - prevederile HG nr. 310/2007 pentru actualizare tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile 

cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public si privat; 

         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 reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa  de serviciu – 

apartamentul  nr.1,  situat în blocul 7, str. Pădurea Mamului  numitului Stăncioi Nicolae - 

coordonator  Poliţia  Locala Tg. Cărbunești.  

                  (2) Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de  1 (unu) an începând cu 

data de 02.01.2017.  

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

Cărbunești  vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
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         ROMÂNIA 

     JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; raportul de specialitate; 

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si 

a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

      - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;  

       - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările și 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 scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au 

beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          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 ordinare din data 20.12.2016, la  care 

au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru și 3 abțineri. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Novac Aurora-Victoria                                        p. SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                               cons. jr. Văduva Vasile Paul  
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Anexă la HCL nr. 144 din 24.11.2016  

 

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 

 
 

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

0 1 2 3 4 5 

1 IOAN RADU BOGDAN 09.08.2016 2016 Pojogeni, R321 Lucrează în Germania 

2 LOGOFETESCU 

ANTONETA 

17.10.2016 2016- o 

persoana 

str Minerilor, BL 

K R2364 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

3 VLADUT DORU 16.09.2016 2014-

2016 

str Pandurilor, BL 

B8,AP 19 R4300 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

4 BILAN ANA 21.09.2016 2016 STR GARII NR 9 

R2154 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

5 GIURA NADIA 22.09.2016 2016 STR 

TRANDAFIRILO

R BLB3, AP 41 

R4069.1 

Lucrează în Italia 

6 CARAVAN FLORIAN 26.09.2016 2016 STR BLAHNITEI 

NR 4 R2186 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

7 IONEL TRAIAN 27.09.2016 2016 STR TUDOR 

ARGHEZI BL 

B2,AP 10 R2528 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

8 SANDA TATIANA 28.09.2016 2016 CURTEANA NR 

60 R1153 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

9 RIBU ELENA 30.09.2016 2016 STR PADUREA 

MAMULUI BL 

37, AP 2R4878 

Lucrează în Spania 

10 NICOLESCU ILEANA 03.10.2016 2016 STEFANESTI, 

R565.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

11 PALOS ELENA 

GABRIELA 

04.10.2016 2016 STR PLOPILOR, 

NR 19C R 2509 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

12 LIMBAU TUDOR 10.10.2016 2016 TG 

CARBUNESTI R 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 



4728 

13 CARTANA CORNEL 18.10.2016 2016 STEFANESTI 

R562 

Lucrează în Germania 

 

14 PISCU GABRIELA 19.10.2016 2016 TRANDAFIRILO

R BL M AP40 

R4742 

Lucrează în Italia 

15 HARABOIU IONELA-

GEORGETA 

21.10.2016 2016 CURTEANA NR 

72 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

16 BUCA ELENA 24.10.2016 2016 POJOGENI R147 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Locuieste la Tg-Jiu 

17 PIRVULETU 

OCTAVIAN 

24.10.2016 2016- o 

persoana 

POJOGENI, R250 Ancheta sociala 

 

18 PIRVULETU 

CONSTANTIN 

24.10.2016 2016- o 

persoana 

POJOGENI R 246 Ancheta sociala 

19 ARMASELU CARMEN 25.10.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT NR 171 

R1696 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

0 1 2 3 4 5 

20 ACHIM OVIDIU-

VASILE 

25.10.2016 2016 CRETESTI 

R1238 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Plecat in strainatate 

21 DIACONESCU ION 25.10.2016 2016 POJOGENI NR 

72 R443 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Proprietari decedati 

22 IONASCU ION 26.10.2016 2016 COJANI NR 21 

R1383 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

23 VOCHITOIU 

GHEORGHE 

28.10.2016 2016 COJANI R 1352 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in strainatate 

24 SENDROIU 

CONSTANTIN 

CLAUDIU 

31.10.2016 2016 FLORESTENI 

R4664 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in Italia 

25 STANA GHEORGHE 

DANIEL 

01.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in ANGLIA 

26 ISVORANU MARIAN 01.11.2016 2016 STR PIETII NR 

75 R2112 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in America 

27 FURNIGEA 

GHEORGHE 

01.11.2016 2016 STR 

PETROLISTILO

R ,BL B12 R4769 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

28 JUREBIE DANIEL 02.11.2016 2016 COJANI NR 83 

A, R1394 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

29 HODOLEAN DANUT 02.11.2016 2016 BLAHNITA DE 

JOS 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 



30 ENACHE AUGUSTIN 02.11.2016 2016 FLORESTENI 

NR 66, R973 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

31 RONCEA MARIANA 02.11.2016 2016 TRANDAFIRILO

R NR 160 R2016 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in Italia 

32 GHINEA ION 08.11.2016 2016 STR 

GILORTULUI 

NR 57 R2260 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

33 STAMATOIU 

GEORGETA 

09.11.2016 2016 POJOGENI NR 

211 R221 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

34 CANEPESCU VIOLETA  09.11.2016 2016 STR PLOPILOR 

NR 121 R4860 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

35 DOBROMIR ION 10.11.2016 2016 POJOGENI R377 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

36 DUMITRASCU TITU 11.11.2016 2016 PETROLISTILO

R BL B12 R2450 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt 

domiciliu-Factura CEZ 

37 TIRUI MARIA 14.11.2016 2016 CRETESTI, 

NR 32, R1235 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

38 ISVORANU GIANI 14.11.2016 2016 STR PIETII NR 

75, R2110 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni-Plecati 

in AMERICA 

39 IORGA NICOLAE 14.11.2016 2016 PADUREA 

MAMULUI BL 7 

R2963 

Nu locuieste nimeni Def. 

Iorga Nicolae 

0 1 2 3 4 5 

40 POPESCU  CORNELIA 14.11.2016 2016 STEFANESTI, 

NR 86 A R823 

Nu locuieste nimeni Def. 

Cimpeanu Aurel 

41 ANDRASI DUMITRU 15.11.2016 2016 COJANI NR 13, 

R1327 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

42 IBREA VIENA 15.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT , R1661 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

43 VAROAGEA 

LAPADUTA 

15.11.2016 2016 FLORESTENI, 

R1026 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

44 VADUVA CLAUDIU 

TEOFIL 

16.11.2016 2016 CRETESTI 

R1206.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

 

45 DIACONU EMIL 16.11.2016 2016 COJANI, R4961 

DEF DIACONU 

ILIE 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

46 PREDA CONSTANTIN 17.11.2016 2016 FLORESTENI,  

R 951 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

47 MIROIU DANIEL 18.11.2016 2016 POJOGENI, NR 

344, R363 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

48 BUFTEA MIHAI 21.11.2016 2016 STR 

MINERILOR, BL 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domicili 



B21 R 2590 Adev Salubris 

49 PRUNA VERONICA 22.11,.2016 2016 STR 

MINERILOR, BL 

B21 

Nu locuieste nimeni 

50 SGAIA MARIA 22.11.2016 2016 STR 

TRANDAFIRILO

R, BL M R2377 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

51 DULAMITA ION(DEF) 22.11.2016 2016 CURTEANA, NR 

98 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

52 INGUSTU EMIL 22.11.2016 2016 MACESU Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

 

53 IORGA RODICA 22.11.2016 2016 PETROLISTILO

R, BL B11 R3146 

Nu locuieste nimeni 

54 TOADER MIHAI 23.11.2016 2016 STEFANESTI 

R778 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

55 IONASCU LIVIA 

MARIA 

23.11.2016 2016 STEFANESTI 

R821,4 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

56 ZORILA MARIAN 

VALENTIN 

28.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT, R1523 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

57 PASAREANU 

ANGHELINA 

28.11.2016 2016 CARBUNESTI 

SAT,R1559 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

58 GITAN CONSTANTIN 28.11.2016 2016 CURTEANA NR 

53, R1146.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

59 BALANOIU ELENA 29.11.2016 2016-o  

persoana 

MACESU NR 56, 

R899 

Adev Registrul Agricol 

60 IACOB ANETA-DEF 

ROTARU ELENA 

29.11.2016 2016 BLAHNITA DE 

JOS, R 1509 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

61 POPESCU EMILIA 

MARIANA 

05.12.2016 2016 STEFANESTI, 

R826 

POPESCU EMIL SI 

ZENOBIA(def) –Beneficiar 

ajutor social dar nu este 

proprietar 

0 1 2 3 4 5 

62 IEPURE VALENTIN 05.12.2016 2016 CRETESTI, NR 

40 R1244 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

63 JILCU AURICA 05.12.2016 2016-O 

PERSOA

NA 

PETROLIRTILO

R, BL B13 R4050 

Membrii familiei plecati in 

strainatate si alta localitate-

acte 

64 BALANOIU 

CONSTANTIN 

06.12.2016 2016 MACESU NR 

40A, R855 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

65 BERBECE MARIA  06.12.2016 2016 COJANI, R 4984 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

66 BURLEANU ALIN 06.12.2016 2016 COJANI R4500 Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

67 FILIP GHEORGHE 07.12.2016 2016-O PADUREA Membrii familiei plecati in  



PERSOA

NA 

MAMULUI, BL 

38 R4738 

alta localitate-acte 

68 BALASA MARIN DORU 07.12.2016 2016 STEFANESTI, 

R554 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

69 TROCAN MARIA 08.12.2016 2016 FLORESTENI, 

R928 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

70 BENEGUI VIORICA 08.12.2016 2016 POJOGENI, R360 DEF PIELEA ELENA 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                         

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

           privind  aprobarea  PROIECTULUI  reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în 

anul şcolar 2017-2018 pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ Gorj    

 

 

 

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

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

          - adresa nr. 24328 din 9 decembrie 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj;  

          - adresa nr. 3667/15.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24219/15.12.2016;   

          - adresa nr. 1645/20.12.2016 a Colegiului Național „Tudor Arghezi” înregistrată la 

Primăria oraşului Tg. Cărbunești la nr. 24536/20.12.2016;   

           - 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;   

          - prevederile Ordinului  MECȘ nr. 5777/2016;  

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

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

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

cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE  

 

       Art.1.-  Se aprobă  PROIECTUL reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 

2017-2018  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului 

conform de către IȘJ 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. Cărbunești 

b) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Ştefăneşti, oraş Tg. Cărbunești 

c) Şcoala Primară  - AR 

PRI 

Sat  Pojogeni, oraş Tg. Cărbunești 

d) Şcoala Gimnazială  - AR 

PRI/GIM 

Sat Creţeşti, oraş Tg. Cărbunești 

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



PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

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

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

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

PRE 

Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg. Cărbunești 

h) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cărbuneşti-sat,  oraş Tg. Cărbunești 

i) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Ştefăneşti,  oraş Tg. Cărbunești 

j) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cojani,  oraş Tg. Cărbunești 

k) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Pojogeni,  oraş Tg. Cărbunești 

l) Grădiniţa cu Program Normal   - AR 

PRE 

Sat Cerăt,  oraş Tg. Cărbunești 

  

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

învăţământ cu personalitate juridică - PJ   

 

 

               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 ordinare din data 20.12.2016, la  care 

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