
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;  

- 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. 2678/14.07.2015 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la 

instituţia noastră cu nr. 14.173/16.07.2015; 

- adresele  nr. 493/17.07.2015 şi 1.098/08.07.2015  emise  de Şcoala Gimnazială „George 

Uscătescu” înregistrate la instituţia noastră cu nr. 14.263/17.07.2015, respectiv 

13.365/08.07.2015; 

- adresa nr. 4.634/20.07.2015 emisă de Spitalul Orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată 

la instituţia noastră cu nr. 14.430/20.07.2015; 
- referatele nr. 14.241/16.07.2015 şi nr. 14.619/22.07.2015 întocmite de Corici Sorin –şef birou 

ADPP;  

- referatul nr. 14.657/23.07.2015, întocmit de Calugaru Mihaela, inspector in cadrul serviciului 

Urbanism, gospodărie urbana; 

- referat nr. 14.447/20.07.2015, întocmit de Mladin Mircea, inspector in cadrul compartimentului 

SVSU; 

- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 20.07.2015;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se  aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al 

oraşului Tg.Cărbuneşti,  respectiv modificări de alocaţii 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  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 1.504,00 

mii lei, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 



    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 3 (formular cod 14).  

    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 ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 65 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanei  şi al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- 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. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, republicată r(2), cu modificările şi 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; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, 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 funcţii al aparatului de specialitate al primarului  

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. II, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenţă a Persoanei Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr.II A, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. II B, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 66 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

          privind casarea mijlocului fix –autospeciala de pompieri marca RENAULT 

 cu număr de înmatriculare  K 785 ANC 

                        

        

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

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

- Expunerea de motive; Raportul de specialitate al d-l Mladin Mircea;  

- referatele  nr. 11473/17.06.2015 şi nr. 11247/23.06.2015 ale şefului comp. SVSU  - d-l Mladin 

Mircea;  



- HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare   a   

bunurilor aparţinând instituţiilor publice modificata si completata,  art.1, anexa 1;  

- Legea nr. 15/1994 republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 

necorporale şi  punctele nr. 22, 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 

aprobate prin HG nr.909/1997,  cu modificările şi completările ulterioare;  

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. art.36, alin2, lit.c ş i art.45,alin 3;  

     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 funcţiune, casarea şi valorificarea mijlocului fix - 

Autospeciala de pompieri marca RENAULT,  cu număr de înmatriculare K 785 ANC, 

inventariat la compartimentul S.V.S.U. cu următoarele caracteristici: 

 

Nr 

Crt 

Denumirea 

mijlocului fix 

Valoarea de  

inventar 

Valoare  

de 

amortizat 

Caracteristici tehnice Observaţii 

1. Marca 

RENAULT 

Model 

40ACD 6 

15.000 lei 0 Motor  RENAULT 

MIDR06.02.26 D 

Anul  fabricaţiei 1992 

Sasiu: SDG40ACD6PD801804 

Tip combustibil –motorina 

Capacit cil.- 6147 cm³ 

Greutate -12000 Kg 

Maşina este 

funcţionala dar 

neînmatriculata 

 

    Art.2.-  Se aprobă scoaterea din inventarul compartimentului S.V.S.U. a mijlocului fix – 

Autospeciala de pompieri marca RENAULT,  cu număr de înmatriculare K 785 ANC. 

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 67 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 



 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 

 

 

 

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 transmisa de Agenţia Naţionala Pentru Locuinţe înregistrata sub nr. 22744 din 

23.12.2013;  

       - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

       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, cu poziţia 136,  cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    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 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 



Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 68 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 68  din 29.07.2015  

 

 

 

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul 

de  

clasifica

re 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

dobân-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei - 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc ANL 80 u.l.  

Strada  Mitropolit  

Nestor Vornicescu,  

nr. 2 

 

 

 

 

 

 

Suprafaţa construită:  

1520,07 mp 

Suprafaţa desfăşurată:  

7539,96 mp 

  2013  12.826.157,26 Proprietatea 

publică a 

oraşului  

Tg.Cărbuneşti  

în 

administrarea 

Consiliului 

Local 

Tg.Cărbuneşti 

  

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind 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 

 

 

 

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;   

       - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

       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, cu poziţia 137,  cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    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 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 69 

 

 

    

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 69  din 29.07.2015  

 

 

 

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

dobân-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 137 

 

1.3.7.2 

 

Sistematizare pe 

verticala bloc ANL,  

Lungime parte carosabilă 

L= 358,75 ml 

   2014 924.234,75  

Proprietatea 



 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada  Mitropolit  

Nestor Vornicescu,  

 

 

 

 

 

 

Parcări amenajate 

    Pavele 8cm =960 mp 

    Mixtura BA16= 140 mp 

Stâlp iluminat h de 2,5m =  

15 buc 

Stâlp iluminat h de 3m = 

26 buc 

Punct aprindere =  1 buc 

Tablou electric=  2 buc 

Camera tragere cabluri 

electrice = 2 buc 

Cămine ape pluviale = 11 

buc  

Alei pietonale  

Canalizare ape pluviale 

 

publică a 

oraşului  

Tg.Cărbuneşti  

în 

administrarea 

Consiliului 

Local 

Tg.Cărbuneşti 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 



privind 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 

 

 

 

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;   

       - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

       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 115,  cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Se aprobă darea in administrare a extinderii de reţea apa potabilă realizată,  către 

operatorul regional ApaRegio Gorj S.A., C.E. D. Tg.Cărbuneşti, pe baza de proces verbal. 

    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 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  29 iulie   2015 

Nr. 70 



 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 70  din 29.07.2015  

 

 

 

 

 

 

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei - 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu apa  

 

 

 

 

 

 

 

 

a)Localitatea sat  Cojani   

Reţea PE Dn 110 = 450 ml  

Hidrant suprateran= 4 buc 

2015 60.022,83 Proprietatea 

publică a 

oraşului  

Tg.Cărbuneşti  

în 

administrarea 

Consiliului 

Local 

Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea  Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999, 

 cu modificările si completările ulterioare 

 

 

 

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;   

       - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

       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 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 52 - Stadion,  cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre. 

    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 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Anexă la HCL nr. 71  din 29.07.2015  

 

 

 

 

 

 

Modificare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

                

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare 

de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 52 

 

 

 

1.6.3. 

 

 

 

Stadion Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

b)Împrejmuire h 2m= 

185,5 ml 

Împrejmuire noua h de  

2 m  = 426 ml si h de 

    11.071,73 

 

98.433,11 

 

Proprietatea 

publica a 

oraşului  

Tg.Cărbuneşti  



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

4m = 128 ml 

e)porţi de fotbal =2 buc 

f)împrejmuire in dreptul 

porţilor =480 mp 

g)branşament apa rece 

h)canalizare menajera 

i)bazin vidanjabil 

j)amenajare teren 

antrenament  

 

8.680,00 

6.464,33 

 

7.360,88 

8.002,77 

14.633,98 

18.397,12 

in 

administrarea 

Consiliului 

Local  

Tg.Cărbuneşti 

 

 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  majorarea valorii de inventar a mijlocului fix 

str. Petroliştilor, oraş 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 al biroului Administrarea domeniului public si privat;   

       - prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

       - Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;  

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
   

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a mijlocului fix strada Petroliştilor cu suma de 

288.493,96 lei, constând în lucrări de amenajare parcări, reabilitare stradă si turnat trotuare din 

beton.            

    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 29.07.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
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Alin  
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  reglementarea acordării normei de hrana pentru personalul  

Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

         - expunerea de motive; 

         - raportul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti; 

         - prevederile art. 35¹ din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale aşa cum a 

fost reglementat de  O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative şi OG nr. 7/28 

ianuarie 2015; 

         - prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a 

drepturilor prevăzute de art. 35¹ din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;  

          -prevederile O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului 

din sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala şi ale  O.M.D.R.A.P. nr.496/2015 

privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;   

         -Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţie publice nr. 355 din 20 iulie 2015 

publicat în MO nr. 546/22.07.2015 prin care s-a modificat contravaloarea alocaţiei valorice a 

normei de hrană, respectiv  pentru norma nr. 1- de la 18 lei/zi la  21 lei/zi şi pentru norma nr. 6 -  

de la 24 lei/zi la 27 lei/zi;    

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu data de 01.08.2015,  contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordate poliţiştilor locali prin HCL nr. 15 din 11.02.2015, conform Ordinul MDRAP  nr. 355 

din 20 iulie 2015, publicat în MO nr. 546/22.07.2015 este de 27 lei/zi efectiv lucrată/persoană,  

în limita bugetului aprobat. 

    Art.2.- Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă acordarea normei de hrana, în cuantum 21 

lei/zi efectiv lucrată/persoană, venit neimpozabil, personalului contractual din cadrul Politiei 

Locale Tg.Cărbuneşti, în limita bugetului aprobat. 

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

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



Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 73 
      

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  concesionarea unui teren aparţinând  

domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

      - expunerea de motive;  

  - raportul  de specialitate ale doamnei Radulea Daniela, consilier în cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti; 

  - Solicitarea nr. 14237/16.07.2015 din partea d-nei Vlăduţu Maria, privind concesionarea 

terenului in suprafaţă de 3 mp, situat în str. Pandurilor; 

       - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

       - Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 

 

         În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu 

modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

     

 



    Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului situat în str. Pandurilor,  

în suprafaţă de 3 mp, cu destinaţie scară de acces la imobilul situat în str. Pandurilor, Bl. B7, 

Sc.1, Parter,  Ap.4,  doamnei Vlăduţu Maria. 

    Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 3 mp-scara acces, este de 10 ani, 

preţul fiind de 30 lei/mp/an. 

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

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru. 
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Nr. 74 
 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Asistenţă tehnică  pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare si a documentaţiilor  de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată  din judeţul  Gorj, în 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 biroului Administrarea domeniului public si privat;  



       - Adresele  nr. 14899/27.07.2015 şi 14900 /27.07.2015 transmise  de către SC Aparegio SA 

Gorj;   

       - Prevederile Directivei UE 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, ale HG 

nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a 

apelor uzate cu modificările si completările ulterioare, ale Directivei UE 98/83/CE referitoare la 

calitatea apei potabile, ale Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările si 

completările ulterioare, ale Ghidului Solicitantului, Axa Prioritara 1A ,,Sprijin pentru dezvoltarea 

proiectelor de infrastructura din sectorul apa/apa uzata aferente următoarei perioade de 

programare financiara” şi ale Legii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 

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 cofinanţarea proiectului,,Asistenţă tehnică  pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare si a documentaţiilor  de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată  din judeţul  Gorj, în perioada 2014-2020”, în cadrul POS 

Mediu 2007-2013 Axa Prioritara 1 A,  în valoare de  30.702,00 lei, respectiv 6.904,00 euro din 

bugetul  local al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

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

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     



 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

august, septembrie şi octombrie  2015 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

       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 29 

iulie 2015, 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  Birău Dănuţ se alege în funcţia de preşedinte 

de şedinţă  pe  lunile august, septembrie şi octombrie 2015. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la  care  au 

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