
                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii  de dezvoltare a Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a 

Bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Pieței  orașului 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 contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei nr. 35/04.01.2016; 

- Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice  pentru 

încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2015; 

- Contul de execuţie  al Bugetului Local la 31.12.2015; 

- Legea nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Dezvoltare a Bugetului  de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015 cu suma de 

659.728,29 lei. 

    Art.2.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de 

Funcţionare a Bugetului de venituri si cheltuieli finanțat integral din venituri proprii - Administrația 

Pieței orașului Tg.Cărbunești   pe anul 2015  cu suma de 17.730,51 lei. 

    Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 07.01.2016, 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 ianuarie   2016 

Nr. 1 

 

 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE 

 privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  

nr. 107/29.10.2015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

 

 

 

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 impozite şi taxe; 

         - solicitarea cetățenilor orașului înregistrată la nr. 1563 din 25.01.2016; 

         - dezbaterile  și propunerile consilierilor locali din ședința consiliului local din data de 27.01.2016;   

         - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare aduse 

prin Ordonanţă de Urgenţă nr. 50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal și a Legii nr. 207/2015 privind  Codul de procedură fiscală și prin Legea 

nr. 358/2015 de aprobare a OUG nr. 50/2015;  

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

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

normative,  republicată; 

         - Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală 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.I.- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești nr. 107 din 29.10.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 se modifică după cum urmează:  

     1. La articolul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

             ” a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si 

clădirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,08% asupra valorii 

impozabile a clădirii.” 

     2. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

         ” c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,2 % asupra valorii care poate fi: 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 

referință; 

- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţa; 

- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 

clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa.” 

     3. La articolul 1, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    ”  d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se 

stabileşte la 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii.” 

 

 



 

     4. La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

           ” e) cota prevăzuta la art.  460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale 

aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri 

se stabileşte la 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii.” 

     5. La paginile 10 și 20 din anexa la HCL nr. 107/29.10.2015  nivelurile  impozitului/taxei pe teren 

prevăzute la art. 465, alin.(2) şi alin (7) din Legea nr. 227/2015 se modifică conform anexei la prezenta 

hotărâre. 

   Art.II.- Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.III.- 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 27.01.2016, la  care au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2015 

 

 

 

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 contabilitate nr. 1354/21.01.2016; 

      -    Contul de execuţie la 31.12.2015; 

      -   Ordinul nr. 4075/18.12.2015 al Ministrului Finanţelor Publice privind norme metodologice  

pentru încheierea exerciţiului  bugetar al anului 2015; 

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

 

    În temeiul art.45 din  Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri 

şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbunești, întocmite la data de 31.12.2015, conform anexelor nr. 1, nr. 2, 

nr. 3 şi nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru și 1 abținere. 

 

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 3 

 
 

 

 



 Anexa nr. 1 la  HCL nr. 3/27.01.2016 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2015 

 

         - VENITURI -                                                                                           - lei-  

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala conf. 

HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL126/ 

25.12.2015 

Cont de 

execuție 

31.12.2015 

1 Impozit pe venit din transfer  

drepturi imobiliare  

03.18.00 24.000 29.000 28.834 

2 Cote si sume defalcate din 

impozitul pe venit  

04.00.00 3.094.000 3.366.970 3.361.199,27 

3 Impozite si taxe pe proprietate  07.00.00 1.560.000 1.580.000 1.290.916,27 

4 Sume defalcate din TVA  11.02.00 5.066.220 6.083.220 6.054.978,51 

5 Sume defalcate din TVA pt. 

drumuri 

11.05.00 0 331.000 331.000 

6 Sume defalcate din TVA pt. 

echilibrarea bug. locale 

11.06.00 275.740 1.466.890 1.466.890 

8 Taxe pe servicii specifice 15.00.00 780 780 210 

9 Taxe pe utilizarea bunurilor sau 

pe activități  

16.00.00 416.000 416.000 375.050,15 

10 Alte impozite si taxe fiscale  18.00.00 5.000 5.000 4.061 

11 Venituri din proprietate  30.05.00 225.000 225.000 195.793,21 

12 Venituri din prestări servicii si 

activități 

33.00.00 252.000 252.750 178.516 

13 Venituri din taxe administrative si 

eliberări de permise  

34.00.00 124.000 138.000 139.653,21 

14 Amenzi, penalități si confiscări  35.00.00 382.000 382.000 301.708,71 

15 Diverse venituri  36.00.00 863.200 863.200 447.655,50 

16 

 

Donații si sponsorizări 37.00.00 0 11.150 11.150 

17 Venituri din valorificarea unor 

bunuri ale unității adm-teritoriale 

39.00.00 0 180 171 

18 Subvenții de la bugetul de stat 

către bugetele locale pentru 

finanțarea investițiilor la spitale 

42.16.00 0 2.504.000 0 

19 Sprijin acordare ajutor încălzire  42.34.00 10.000 10.000 2.304 

20 Subvenții de la bugetul de stat 

pentru finanțarea sănatății  

42.41.00 10.000 10.000 2.661 

21 Subvenții  finanțare program de 

dezvoltare locala  

42.65.00 0 486.170 486.161,88 

 TOTAL   12.307.940 18.161.310 14.678.913,71 

 

                          

    Procent de încasare an 2015 este de 99 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-Cheltuieli                                                                                                                    –lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC conf. 

HCL nr. 11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plați nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Autorități executive 51.00.00 2.890.070 2.963.480 2.628.560,54 

2 Alte servicii generale  54.00.00 261.600 290.100 196.978,81 

3 Tranzacții privind datoria 

publica  

55.00.00 10.000 11.000 9.381,42 

4 Ordine publica  si 

siguranța naționala   

61.00.00 647.200 673.220 549.098,91 

5 Învățământ  65.00.00 4.632.500 5.690.200 5.648.585,63 

6 Sănătate 66.00.00 135.100 3.662.120 1.110.243,42 

7 Cultura, recreere si religie  67.00.00 667.100 639.350 579.543,22 

8 Asigurări si asistenta 

sociala  

68.00.00 991.100 1.044.800 941.438,95 

9 Locuințe, servicii si 

dezvoltare publica  

70.00.00 1.611.500 1.813.900 1.141.571,29 

10 

 
Protecția mediului  74.00.00 18.000 58.200 49.298,97 

11 Transporturi 84.00.00 1.103.500 1.974.670 1.803.986,70 

 TOTAL CHELTUIELI   12.967.670 18.821.040 14.658.687,86 

 

Conform contului de execuție la data de 31.12.2015 veniturile încasate sunt in suma de 

14.678.913,71 lei  iar plățile nete de casa la data de 31.12.2015 sunt in suma de 14.658.687,86 lei.  

La încheierea exercițiului financiar 2015 s-a înregistrat un excedent în suma de 20.225,85   lei. 

 

Nota: La data de 31.12.2014 instituția a înregistrat un excedent  al bugetului local in suma de 

659.728,29 lei care însumat cu excedentul anului 2015 respectiv 20.225,85 lei , reprezintă disponibilul 

de 679.954,14 lei conform cont de execuție si extras de cont închidere  la data de 31.12.2015. 

   Suma de 659.728,29 lei (excedent an 2015) a fost virata cu OP.3939/31.12.2015 pentru acoperirea 

deficitului SD-conform HCL 1/07.01.2016, aferent an 2015, iar suma de 679.954,14 lei aflându-se in 

disponibilul secțiunii de funcționare  la data de 31.12.2015. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

   

 

 

 



 

Anexa nr. 2 la HCL nr. 3/27.01.2016 

 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al creditelor interne  oraș Tg.Carbunesti pe anul 2015 

 

         -VENITURI-                                                                                                            -lei -             

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

inițiala 

conf.HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Cont de 

execuție 

31.12.2015 

1 Sume aferente creditelor interne  41.07.02 0 250.000 0 

 TOTAL  0 250.000 0 

                 

-Cheltuieli –                                                                                                                  -lei -  

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL 

11 .02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plati nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Servicii de sănătate 

publica   

66.07.08 0 250.000 0 

      

 TOTAL CHELTUIELI   0 250.000 0 

 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3 la HCL nr. 3/27.01.2016 

 

Bugetul local de venituri si cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii  

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2015 

 

     - VENITURI -                                                                                                                     lei                                                                        

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

conf.HCL11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

Definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Cont de 

executie 

31.12.2015 

1 Alte venituri din prestări servicii 

si alte activități venituri proprii 

administrația pieții  

33.10.50 138.500 138.500 83.832 

2 Subvenții primite de instituții 

publice si activități finanțate 

integral sau parțial din venituri 

proprii in cadrul programelor 

FEGA implementate de APIA  

42.10.43 20.700 20.700 20.696,72 

 TOTAL  159.200 159.200 104.528,72 

                   

  Procent de încasare an 2015 este de 85 % . 

 

 

- Cheltuieli –                                                                                                                   lei- 

Nr. 

Crt.  

Denumire indicator Cod  

indicator  

Prevedere 

initiala 

BVC 

conf.HCL 11/ 

11.02.2015 

Prevedere  

definitiva 

HCL 126/ 

28.12.2015 

Plati nete de casa 

la 31.12.2015 

1 Administrația pieții  70.10.04 141.190 141.190 82.318,95 

2 Alte cheltuieli in domeniul 

agriculturii Pășunat  

83.10.03.03 39.950 39.950 39.940,28 

 TOTAL CHELTUIELI   181.140 181.140 122.259,23 

 

 

Conform contului de execuție la data de 31.12.2015 veniturile încasate sunt in suma de 

104.528,72 lei  iar plățile nete de casa la data de 31.12.2015 sunt in suma de 122.259,23 lei . La 

încheierea exercițiului financiar 2015 s-a înregistrat un deficit   in suma de 17.730,51  lei. 

Nota : La data de 31.12.2014 instituția a înregistrat un excedent   in suma de 21.933,56  lei care însumat 

cu deficitul  anului 2015 respectiv 17.730,51 lei,  reprezintă disponibilul de 4.203,05 lei conform cont de 

execuție si extras de cont închidere  la data de 31.12.2015. 

 Suma de 17.730,51  lei  a fost virata cu OP.3940/31.12.2015 pentru acoperirea deficitului Sf- conform 

HCL 1/07.01.2016 , aferent an 2015, iar suma de 4.203,05 lei aflându-se in disponibilul secțiunii de 

funcționare  la data de 31.12.2015. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 



Anexa nr. 4 la HCL nr. 3/27.01.2016 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006  

–disponibil sume mandat depozit local 

                                                                                                        - lei -  

Nr. 

crt.  

Denumire Cod 

clasificatie 

bugetară 

Sold initial 

01.01.2015 

Încasari în 

anul 2015 

Plăti în anul 

2015 

Sold final  

1. Disponibil sume 

mandat depozit local 

 

5006 

 

36.040 

 

4.309 

 

20.570 

 

19.779 

 

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033  

–disponibil sume colectate buget local 

                                                                                                       - lei -  

Nr. crt.  Denumire Cod 

clasificaţie 

bugetară 

Sold iniţial 

01.01.2015  

Încasări în 

anul 2015 

Plăţi efectuate 

în 2015 

Sold final 

1. Disponibil sume 

colectate buget local 

5033 0 36.732 36.732 0 

 

CONT DE EXECUȚIE AL  SUBVENȚIILOR PRIMITE DE  LA BUGETUL DE STAT PRIVIND 

FINANȚAREA PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ   

ÎN ANUL 2015  

                                                            lei - 

Nr. 

 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif. 

bugetară 

Prevedere 

bugetara  

Subventii 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Subvenții 

de 

restituit  

1 Subvenții buget de stat 

privind Finanțarea 

Programului Național 

de Dezvoltare Locală   

21A426500 486.170 486.161,88 486.161,88 24A840301710130 0 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

ÎN ANUL  2015  
-lei- 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume de 

restituit 

1 Subv.ptr acordarea ajut de inc 

locuintei conf. OUG 70/2011  

21A423400 10.000 2.304 2.304 24A681501570201 0 

2 Subventii din bugetul de stat 

pentru finantarea sanatatii  

21A424100 10.000 2.661 2.661 24A66080010 0 

 

CONT DE EXECUȚIE A SUBVENȚIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT 

ÎN ANUL  2015                                          -lei- 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

Nr. 

Crt. 

 

Denumire subvenție  Cod clasif 

bugetară 

Prev 

bug. 

Subvenții 

primite 

Subvenții 

utilizate 

Cont de cheltuiala Sume 

de 

restituit 

1 Sume primite de la instituții 

publice și activități finanțate 

integral sau parțial din 

venituri proprii în cadrul 

programelor FEGA 

implementate de APIA  

21E424300 20.700 20.696,72 20.696,72 24E830303203030 0 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al 

 Orașului Tg. Cărbunești în vederea casării si valorificării 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive;  

  - raportul de specialitate întocmit  de d-na Ciontescu Constanta - consilier  superior in   cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tg. Cărbunești; 

  - Raportul  nr. 1425/22.01.2015 întocmit de comisia  de casare numita  in baza dispoziției nr. 

482/04.11.2015, prin care s-a avizat  scoaterea din funcțiune, valorificarea si casarea mijloacelor fixe ce 

aparțin domeniului privat al Orașului Tg. Cărbunești; 

  - OG. nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimonial instituțiilor 

publice;  

  - Contractul de comodat nr 11993/02.09.2010;  

  - OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor  de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;  

  - Prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) și art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publica locala, republicata, cu modificările si 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 scoaterea din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat  al orașului        

Tg. Cărbunești în valoare de  74.985,62 lei, în vederea casării si valorificării conform Anexei, care face 

parte integranta  din prezenta hotărâre.  

   Art.2.- Sumele obținute din valorificarea bunurilor se fac venit la bugetul de venituri si cheltuieli  al 

Orașului Tg. Cărbunești. 

   Art.3.- În cazul in care in urma dezmembrării se obțin piese sau materiale care mai pot fi folosite 

acestea vor fi predate pe baza de proces – verbal de predare – primire gestionarului din a  cărui gestiune 

provin mijloacele fixe. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 4 
  



 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617 din 18.12.2007 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive; r 

  - raportul de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

  - Solicitare nr. 22621/17.12.2015 din partea d-lui Giurea Ion; 

  - Contractul de închiriere nr. 23617/18.12.2007; 

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

  - Legea 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 prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007 încheiat cu Giurea Ion, 

având ca obiect spațiul în suprafața de 15,36 mp, situat în Str. Teilor (ferma zootehnica), oraș             

Tg. Cărbunești, pentru o perioada de 2 ani, începând cu data de 27.01.2016. 

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.     

     

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 5 
                                           

 



              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Târgu 

Cărbunești, însușit prin HCL nr. 55/02.09.1999 si atestat prin H.G. nr. 973/2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Gorj, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor 

din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, poziția nr. 3 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- expunerea de motive; 

- raportul  de specialitate al doamnei Rădulea Daniela, consilier principal in cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. Cărbunești; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 52/28.07.2015; 

- Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 67/22.09.2015; 

- H.C.L. nr. 55/02.09.1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Târgu Cărbunești, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.36, alin.2, lit.c din Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , 

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile art.3, alin.4 si art.7 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate 

publica, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr.548/1999,  privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor si județelor; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se modifica Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Târgu Cărbunești 

însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/05.09.2002, Anexa 7, după cum 

urmează :     la pozitia nr. 3,  coloana 5  va avea următorul cuprins : ,, 3.692.450,76 lei”. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Județean Gorj pentru îndeplinirea procedurii de 

la art. 21, alin.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare si Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

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

         PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 6 



 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia  a împrejmuirii stației 

de tratare si pompare - 320 ml, aflata în administrarea  

SC APAREGIO GORJ SA- CED Tg-Cărbunești,  în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

  - expunerea de motive; raportul  de specialitate;   

  - Proces-verbal de casare nr. 20852/28.11.2014; 

  - Prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/2003 , privind bunurile proprietatea publică,cu 

modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 

alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, aprobată prin Legea 246/2001;  

  -  Prevederile art.7 alin.(17) din Legea nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor 

de construcţii, 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) Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului în domeniul privat al acestuia, a 

împrejmuirii stației de tratare si pompare Tg. Cărbunești - 320 ml, aflată în administrarea SC 

APAREGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești. 

                 (2) Trecerea în domeniul privat al oraşului a împrejmuirii – 320 ml cu valoarea de inventar de 

15916 lei prevăzute la alin (1) se face în vederea scoaterii din funcţiune a acesteia. 

                 (3) După scoaterea din funcţiune a împrejmuirii - 320 ml prevăzute la alin. (1), SC 

APAREGIO GORJ SA - CED Tg. Cărbunești şi Primăria oraşului își vor actualiza  în mod 

corespunzător datele din evidenţa inventarului domeniului public al orașului Tg. Cărbunești, aprobat 

prin H.G. nr. 973/2002 –Anexa nr. 7 poziția 53  lit.a). 

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

conducerea SC APAREGIO GORJ SA- CED Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru și 2 abțineri  . 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  27 ianuarie 2016 

Nr. 7 
 



                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

februarie, martie şi aprilie  2016 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  

aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27 ianuarie 

2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local Popescu Nicolae  se alege în funcţia de preşedinte de 

şedinţă  pe  lunile februarie, martie şi aprilie  2016. 

 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.01.2016, la  care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru și 5 abțineri  . 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Săvescu Grigore                                                  p. SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                     cons. jr. Văduva Vasile Paul 
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