
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj  cu  unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Gorj şi judeţul Dolj  în vederea constituirii  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

(ADI) „Terra Romana” şi  aprobarea Actului constitutiv şi  Statutului acestei asociaţii  

 

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

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

- prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. e, şi alin. (7), lit. c) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

ulterioare, ale OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, ale  HG 855/2008 privind 

pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 
- Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020, Planul Operaţional Regional (Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia), 

Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Planul de Dezvoltare Durabila a Judeţului precum si celelalte 

strategii si planuri elaborate la nivel european, central, regional si local, pentru a facilita 

cooperarea intre unităţile administrativ-teritoriale membre pentru exercitarea in comun a 

competentelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile si pentru a realiza o 

cooperare transfrontaliera benefică;  

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

modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

  Art.1.- Se aprobă asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, cu unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Gorj şi din judeţul Dolj, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Terra Romana”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi 

următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată.  

  Art.2. - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Terra Romana” şi  

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Terra Romana” conform anexelor nr. 1 şi 

nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Terra Romana” va avea sediul în România, 

comuna Brădeşti, strada Dr. Brădişteanu, nr. 183, judeţul Dolj şi un patrimoniu iniţial de 1.000 lei. 

  Art.4.- Reprezentarea oraşului Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Terra Romana” se asigură de către primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul 

Mazilu Mihai Viorel sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare, 

aprobat prin dispoziţie. 

  Art.5.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel cetăţean 

român, născut la data de 21.08.1962, în oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu domiciliul în oraşul 

Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, posesor al CI seria GZ nr. 378834, eliberată la 

data de 10.06.2010 de SPCLEP Tg.Cărbuneşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al 

oraşului Tg.Cărbuneşti,  Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Terra 

Romana”. 

  Art.6.- 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 22.06.2015, 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,  22 iunie  2015 

Nr. 56 



               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.90.236/08.06.2015 emisă de Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.923 din 10.06.2015; 

-adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul Primăriei 

şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al serviciului  contabilitate;  

- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 10.06.2015;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 65,46 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

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 activităţilor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015 

cu suma de + 3,96  mii lei, conform anexei nr. 2.  

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

anexei nr. 3 (formular cod 14). 

    Art.4.- Se  aprobă modificarea Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în 

cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 4 (formular cod 11/02).  

    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul 

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

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  22 iunie  2015 

Nr. 57 

 



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordare unui ajutor de urgenţă financiar în valoare de 7.000 lei  

doamnei Bobeanu Maria Alina  

 

 

      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 compartimentului de asistenta medico –socială;  

      - art. 28 din  Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările 

ulterioare; 

      -  prevederile art. 41  din Hotărârea de  Guvern  nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si 

completările ulterioare; 

      - cererea doamnei Bobeanu Maria-Alina cu nr. 10.295/2015. 

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1- Se aprobă suma de 7.000 lei, ajutor de urgenţă pentru doamna Bobeanu Maria Alina care se 

identifica cu CI seria GZ,  nr. 544599, CNP  2821229203827, domiciliată în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul 

Floreşteni, nr. 155, judeţul Gorj,  în vederea construirii unei locuinţe. 

    Art.2- Beneficiara ajutorului de urgenţă, doamna Bobeanu Maria Alina  va depune justificare privind 

cheltuirea sumei de 7.000 lei în scopul în care a fost acordată .  

    Art.3- Ordonatorul principal de credite, serviciul buget contabilitate şi resurse umane şi 

compartimentul de asistenta sociala şi autoritate tutelara vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la  care  au     

          participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9  voturi pentru, 2 voturi contra şi 

         4 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Nr. 58 

 



 
               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 31 mai 2011 

 privind darea în administrarea SC Aparegio Gorj SA –CED Tg.Cărbuneşti 

 a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea 

 

 

      

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului 

Tg.Cărbuneşti; 

       - HCL nr. 73 din 31 mai 2011 privind darea în administrarea SC Aparegio Gorj SA –CED 

Tg.Cărbuneşti a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea;  

       - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

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

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă înlocuirea sintagmei ,,str. Trandafirilor nr. 41” din titlul şi din dispozitivul 

Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 31 mai 2011, cu sintagma, „str. Trandafirilor nr. 41 A”. 

    Art.2- 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 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  22 iunie  2015 

Nr. 59 

 

 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind transmiterea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti a 

imobilelor terenuri si clădiri, proprietate publica a U.A.T. Oraş 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 întocmit  de d-na Radulea Daniela  consilier in   cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Oraşului Tg.Cărbuneşti;   

      - prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

      - prevederile art.861 alin.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

      - prevederile art.112 alin.1 din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţionala, cu modificările si 

completările ulterioare; 

      - prevederile punctului 1 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1031/14.12.1999 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în  contabilitate a bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al statului si al unităţilor administrativ - teritoriale; 

       - prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica; 

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

administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

  

    Art.1.-Se aproba transmiterea  imobilelor - terenuri şi clădiri, proprietate publica a Oraşului 

Tg.Cărbuneşti  în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ Colegiul Naţional „Tudor 

Arghezi”  Tg.Cărbuneşti în administrarea  Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti, conform 

anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- Predarea – primirea bunurilor din proprietatea publica se va face pe baza de protocol, încheiat 

în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri. 

    Art.3.- Se împuterniceşte dl. primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel  în vederea semnării protocolului de 

predare-primire a bunurilor proprietate publica, în calitate de reprezentant al Oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.4.- Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa si dispoziţia asupra bunurilor 

preluate în condiţiile legii şi in limitele precizate de protocolul de predare-primire. 

    Art.5.- 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 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  22 iunie  2015 

Nr. 60 
 



                                                                                                                                Anexă  

la HCL nr. 60 din 22.06.2015  

 

 

LISTA 

imobilelor - terenuri şi clădiri, proprietate publică a Oraşului Tg.Cărbuneşti, în care 

îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziţia din 

inventarul 

domeniului 

public al 

oraşului 

Anexa nr. 7 

Denumirea 

bunului 

Elemente de 

identificare  

Anul 

dobândirii 

Valoare de 

inventar 

-lei- 

Situaţia 

juridica 

actuala 

83. Clădire Colegiul 

Naţional „Tudor 

Arghezi” (şcoala 

mare) 

Supraf. 

construita=597 mp; 

Supraf. 

desfăşurata=1194mp 

1959/1960 960.271 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Clădire liceu 

(şcoala mica) 

Supraf. 

construita=462 mp; 

Supraf. 

desfăşurata=462mp 

1958/1959 607.630 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Clădire atelier 

(clădire trei săli 

clasa) 

Supraf. 

construita=333 mp; 

Supraf. 

desfăşurata=333mp 

1971/1972 625.934 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Clădire atelier 

întreţinere 

Supraf. 

construita=70 mp; 

Supraf. 

desfăşurata=70mp 

1981/1982 10.900,49 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Clădire internat Supraf. 

construita=620 mp;  

1972/1973 880.478 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Magazie doua 

încăperi 

Suprafaţă 

construita=32 mp; 

1964/1965 20.289,74 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Teren aferent 

CNTA 

Supraf.=13921 mp  495.588 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 

Teren aferent 

internat CNTA 

Supraf.=1527 mp  58.348 Proprietate 

publică a 

oraşului 

Tg.Cărbuneşti 



               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. 5335 din partea d-nei Ghimpău Ana, 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. Petrolistilor, Bl. B14, Sc. 1, Ap.1,  

doamnei Gimpău Ana. 

    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 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  22 iunie  2015 

Nr. 61 

 

                



               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii a terenului în suprafaţă de 9 mp, 

situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării 

 

 

 

 

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 doamnei Radulea Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea 

Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti; 

      - Solicitarea cu nr. 10934/10.06.2015 din partea d-nei Îngustu Paula administrator al SC LYNLORY 

SOFT SRL; 

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

  - OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, republicata; 

  - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

 

 

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

modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării  a terenului 

în suprafaţa de 9 mp, situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării,  judeţul Gorj, pentru 

desfăşurarea de activităţi private (comerţ).  

    Art.2.- Durata concesiunii este de 10  ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 61 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 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona blocuri, 

  (str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str. Petroliştilor) oraş 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  biroului Administrarea domeniului public si privat; 

 - Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările şi 

completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c; 

     - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

     - Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 283, alin.1. 

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Pentru parcările amenajate din zona blocuri (str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str. 

Petrolistilor)  se instituie taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/an, începând cu data de 01.07.2015. 

    Art.2.- (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face în baza unui proces-verbal de predare-primire, 

în urma unei solicitări scrise, depuse de către deţinătorii de autovehicule la Primăria Tg.Cărbuneşti.  

                (2) Repartizarea locurilor de parcare pentru deţinătorii a doua sau mai multe autovehicule se va 

face iniţial pentru un singur loc fiecărui deţinător de autovehicule, urmând ca pentru celelalte 

autovehicule,  repartizarea să se facă în funcţie de locurile ramase disponibile. 

                 (3) In cazul în care un loc de parcare este solicitat de mai mulţi deţinători de autovehicule, 

repartizarea se va face în funcţie de ordinea depunerii solicitării.                

    Art.3.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia, sa achite taxa anuală de parcare la casieria 

Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

                 (2)  Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească 

parcarea publică amenajata până la data de 31 decembrie a fiecărui an. 

                 (3) În cazul in care utilizatorul doreşte sa îşi păstreze acelaşi loc de parcare şi în anul următor, 

este obligat sa solicite în scris acest lucru până la data de 31 decembrie a anului în curs si sa plătească 

taxa de utilizare parcare până la data de 15 ianuarie a anului în care urmează sa utilizeze parcarea. 

    Art.4.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de 

parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care 

necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare . 

                 (2) Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de 

parcare. 

 

 

 



 

     Art.5.- Constituie contravenţie, următoarele fapte : 

                   - Neasigurarea curăţeniei in locurile de parcare de către utilizatori; 

              - Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autovehiculului in locurile de parcare; 

              - Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti 

sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona; 

              - Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an. 

    Art.6.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amenda contravenţionala de la 

120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuantumul amenzii se adaugă si 

despăgubirile pentru pagubele produse. 

                 (2) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei 

Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti; 

                 (3) Contravenţia se constată prin proces-verbal de către agentul constatator, în care acesta 

stabileşte si sancţiunea aplicată; 

                    (4) În cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va 

fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa către Serviciul 

de înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul; 

           (5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

       Art.7.- Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor va fi ţinută de Biroul Administrarea 

Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.8.- Primarul oraşului  şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei  Tg.Cărbuneşti vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Art.9.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la  care  au 

participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14  voturi pentru şi 1 abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                  ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

  

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea unui reprezentant al  Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  în Consiliul de 

Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti ca membru supleant   
 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,  

 

Având  în vedere : 

-   adresa nr. 3453/02.06.2015 a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr. 

10.532/04.06.2015;   

-  prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările 

ulterioare; 

-   OUG  nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în 

vederea descentralizării; 

-   prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată 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 

 

 

    Articol unic - Se desemnează domnul Ianăş Dumitru - consilier local,  reprezentantul Consiliului 

Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Orăşenesc de Urgenţă  Tg.Cărbuneşti. 

 

        Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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