
               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

          

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești 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  nr. 11.637 din  07.07.2017 întocmit  de Serviciului buget, contabilitate, 

resurse umane din cadrul instituţiei; 

- OMFP nr. 1954/2005 – pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind Finanțele Publice; 

- OMFP nr.  1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu completările și modificările ulterioare; 

- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ; 

- Legea nr. 6 /2017 – Legea bugetului de stat pe anul 2017 ; 

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

ulterioare;  

- contul de execuție la data de 10 iulie 2017; 

- referatul  nr. 11.398/03.07.2017  întocmit de Corici Sorin - șef birou Administrarea Domeniului 

Public și Privat; 

- referatul  nr. 11.383/03.07.2017 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior 

Administrarea Domeniului Public și Privat; 

- adresă nr. 843/04.07.2017 emisă de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 11.462 / 04.07.2017; 

- referatul nr. 11.537/05.04.2017 întocmit de Calotescu Roxana, bibliotecar  cu atribuții de 

coordonare a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” Tg Cărbunești; 

- solicitarea nr.4.862/10.03.2017 emisă de Parohia Sfântul Antim Ivireanu; solicitarea nr. 

1.367/20.01.2017 emisă de Parohia Sfinții Mihail și Gavril; solicitarea nr. 4.997 / 14.03.2017 

emisă de Parohia Cărbunești sat;  

 - referatul nr. 11.600/06.07.2017 întocmit de Călina Ionuț Adrian, consilier superior în cadrul 

biroului Administrarea Domeniului Public și 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 rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017  al 

orașului Tg Cărbunești cu suma de 330,00 mii lei  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 2017 se stabilește la venituri în sumă de 

16.327,28 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.921,32 mii lei , cu un deficit de 594,04 mii lei. 

 

 

 

 

     Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 14.877,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

14.877,82 mii lei conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.449,46 mii lei și cheltuieli în sumă de 2.043,50 mii lei, cu un deficit de 594,04 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

     Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2017” conform 

anexei nr. 4 (formular cod 14). 

     Art.4.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii pe anul 2017,  se stabilește la venituri în sumă de 36.982,90 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 37.015,87 mii lei , cu un deficit de 32,97 mii lei, conform anexei nr. 

5 (formular cod 11 și formular cod 11/02).             

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

sau parțial din venituri proprii pe anul 2017 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în 

sumă de 36.494,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.527,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii 

lei conform anexei nr. 6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 488,50 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 488,50 mii lei, conform anexei nr. 7. 

    Art.6.- Anexele nr. 1,2,3,4,5,6,7  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 ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie cu  12  voturi pentru  și 3 abțineri. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 61 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  modificării  Organigramei şi  Statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbunești şi ale Serviciilor Publice subordonate   

Consiliului Local Tg. Cărbunești, judeţul Gorj pe anul 2017 

              

 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; 

- Prevederile art.III alin.(1) și (2) din Ordonanţa 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;   

- Avizul favorabil nr. 23475/2016 pentru funcțiile publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg. Cărbunești şi din cadrul  Serviciilor Publice de interes local subordonate 

Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești emis de ANFP București; 

- HCL nr. 30 /23.03.2017 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. 

Cărbunești pe anul 2017;   



- Adresa M.M.J.S. nr. 7877/14.06.2017 înregistrată la primăria Tg. Cărbunești cu nr. 

10816/21.06.2017;  - Adresa D.G.A.S.P.C. Gorj  nr. 12244/12.06.2017;  

- prevederile art. 39 - 44 din Legea nr. 448/2006, republicată și ale art. 3 din O.U.G. nr. 2/2017;  

- Referatul nr. 11431/04.07.2017 al D.A.S Tg. Cărbunești;  

- Solicitarea nr. 10313/14.06.2017 din partea Creșei de Copii Tg. Cărbunești;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă Organigrama modificată a aparatului de specialitate al primarului oraşului 

Tg. Cărbunești şi Organigrama  modificată a Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești, 

conform anexelor nr. 1 și 2.    

    Art.2.- Se aprobă Statele de funcţii ale Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești  şi  

Creșei de Copii Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, conform anexelor nr. 3 și 4.   

   Art.3.- Anexele nr. 1- 4 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 13.07.2017 la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 62 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului  

Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 

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

și comunelor din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, 

poziția nr. 84 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- Referatul cu nr. de înregistrare 10865/22.06.2017 întocmit de consilier superior Calina Ionuț 

Adrian; 

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

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1268/2005, privind modificarea si completarea H.G. nr. 973/2002; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 



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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

             

  Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor  ce aparțin domeniului public al orașului Tg. 

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

și completat prin H.G. nr. 1268/2005, după cum urmează:  la poziția nr. 84:  

- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Creșa blocuri, Oraș Târgu Cărbunești, Str. Minerilor, 

Nr. 12, Județul Gorj; 

 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „a).C1- Clădire creșa P+1, Suprafața construita=351 

mp, Suprafața desfășurata=702 mp; b). C2- Anexa, Suprafața construita=44 mp, Suprafața 

desfășurata= 44 mp, Teren aferent=1028 mp, Tarla 4, Parcela 70/1, Împrejmuire=135,84 ml”; 

- coloana 4 va avea următorul cuprins : „2001”; 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : „711.738,49 lei”  

- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, 

conform H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 

973/2002, CF”.  

  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 publică, cu 

modificările și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 63 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului  

Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 

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

și comunelor din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, 

poziția nr. 47 

 



 

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

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

- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

- Referatul cu nr. de înregistrare 10865/22.06.2017 întocmit de consilier superior Calina Ionuț 

Adrian; 

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

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

             

   Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. 

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 poziția nr. 47:  

- coloana 2 va avea următorul cuprins : „Loc de joaca, Oraș Târgu Cărbunești, Strada 

Minerilor,  Județul Gorj”.   

 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Zona CT1; Teren aferent= 436 mp, Tarla 4, Parcela 

70/2, Împrejmuire=92,93 ml” 

- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1998” 

- coloana 5  va avea următorul cuprins : „17.348,75 lei ”  

  - coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, 

conform H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 

973/2002, CF”. 

   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 și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 64 

                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului  

Târgu Cărbunești, însușit prin H.C.L. nr. 55/02.09.1999 și atestat prin H.G. nr. 973/2002 

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

și comunelor din județul Gorj, cu modificările si completările ulterioare, anexa nr. 7, 

poziția nr. 8. 

 

 

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

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

- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

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

public al orașului Târgu Cărbunești, cu modificările și completările ulterioare; 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

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

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

- Planul de amplasament și delimitare a imobilului; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

             

  Art.1.- Se modifică Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al orașului Tg. 

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 poziția nr. 8 :  

- coloana 2 va avea următorul cuprins : „ Oraș Târgu Cărbunești, Drum comunal DC 59 

Măceșu, Curteana, Crețești, Floreșteni, Județul Gorj”.   

 - coloana 3 va avea următorul cuprins: „Origine si Destinație Măceșu – Curteana - Crețești -

Floreșteni; Km 0+000- Km 8+971; Lungimea drumului L=8,971 Km ; Lățimea părții 

carosabile l= 6m ; Lungime șanțuri= 18 km; Nr. Poduri=1;Nr. Podețe= 6; Nr. Indicatoare de 

circulație= 1” 

- coloana 4 va avea următorul cuprins : „1958” 

- coloana 5 va avea următorul cuprins : „0,01 lei”  

- coloana 6 va avea următorul cuprins : „Domeniul public al orașului Târgu Cărbunești, 

conform H.C.L. nr. 55/02.09.1999, modificată și completată prin prezenta hotărâre și H.G. nr. 

973/2002, CF”. 

   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 și completările ulterioare și Instituției Prefectului județului Gorj.   

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 65 

                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea alin.(2) al art. 64 din REGULAMENTUL de organizare şi funcţionare  a  

Consiliului Local Tg. Cărbunești  aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 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;    

           - prevederile Legii nr. 153/2017-  legea - cadru privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice;  

          - prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare; 

          - prevederile art.2 şi ale anexei   din O.G. nr.35/30.01.2002 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr. 673/19 decembrie 2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

          - prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

           -  Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 25 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare  a  Consiliului Local Tg. Cărbunești;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

            Articol unic:   Alineatul 2 al art. 64   din Regulamentul de organizare şi funcţionare  

a  Consiliului Local Tg. Cărbunești, aprobat prin HCL nr. 67 din 25 iulie 2016 se modifică 

și va avea următorul cuprins:  

   „(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare 

ale consiliului este de 4% , iar pentru participarea la ședințele  comisiilor de specialitate este de 



3% pe ședință de comisie,  din  indemnizaţia lunară a primarului oraşului, exclusiv majorările 

prevăzute la art. 16 alin.(2) din Legea nr. 153/2017-  legea - cadru privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice.” 

 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 66    
 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 113/15.06.2017 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 10.928/23.06.2017;   

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

- prevederile  Legii nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 



 

       

 

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în 

calitate de reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de 

Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a 

comunei   Bengești-Ciocadia și a comunei Stoina.  

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

    

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 67 

 

 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind coordonarea activității Serviciului de asistență socială  

din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești  

 

              

 

 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 nr. 11664/07.07.2017 al Serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane; 

- Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- HCL Tg. Cărbunești  nr. 64/29.06.2016;  



- Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Asistență Socială  Tg. Cărbunești 

aprobat prin HCL nr. 70/25.07.2016;  

- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 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 desemnează doamna  Stoican Angela pentru  a  coordona activitatea Serviciului de 

asistență socială  din cadrul Direcției de Asistență Socială Tg. Cărbunești până când funcția de 

conducere, de șef Serviciu asistență socială, va fi ocupată prin concurs, în condițiile prevăzute de 

lege.   

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

și Direcția de Asistență Socială Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

  
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.07.2017 la  care au 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  13 iulie 2017 

Nr. 68 
 


