
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. 10.449  din 15 .06. 2017  și Nota Informativă nr. 10882/2206.2017 

întocmite  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 11 iunie 2017; 

- referatul nr. 10.370/14.06.2017, emis de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și 

Privat; 

- adresa nr. 105 / 25.05.2017,emisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ADIA  Gorj, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 9.371/26.05.2017; 

- referat nr. 10.466/15.06.2017, întocmit de Golumbu Mircea , consilier superior în cadrul biroului 

Administrarea Domeniului Public și Privat ; 

- adresa nr. 1.851 /30.05.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi” , înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 9.616/31.05.2017; 

- adresa nr. 2.111/14.06.2017, emisă de Colegiul Național ”Tudor Arghezi” , înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 10.340/14.06.2017; 

- adresă nr. 361 /15.06.2017, emisă de Școala Gimnazială nr. 1”George Uscătescu”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 10.420 / 15.06.2017; 

- adresa nr. 11/ 23.05.2017, emisă de Cabinetul Medical Școlar, înregistrată la instituția noastră cu nr. 

9.126 /23.05.2017; 

- adresa nr. 269 / 15.06.2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 10.400 /15.06.2017; 

- adresa nr. 4.320 /14.06.2017, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 10.316/14.06.2017 ; 

      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 288,80 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 

15.997,28 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.591,32 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 14.587,82 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.587,82 

mii lei conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.409,46 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 2.003,50 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.-(1)  Se aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, cu suma de 23,00 mii lei  și modificarea 

Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

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

altul, conform anexei nr. 5 (formular cod 11 și formular cod 11/02) .  

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

parțial din venituri proprii pe anul 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. 

    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 22.06.2017 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,  22 iunie 2017 

Nr. 56 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

 

 

 

 

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 compartimentului impozite şi taxe; 

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

207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările și completările  ulterioare;  

-  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 

-  Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată - art. 68; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE 

        
         

     Art.1.-  Pentru anul fiscal 2018 se prelungește aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local    

Tg. Cărbunești nr. 81 din 25.07.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017. 

     Art.2.- Începând cu 01.01.2018 se aprobă taxa pentru eliberarea anexei 1 si 2 (certificat si proces 

verbal pentru atestarea ca persoana este cunoscuta ca proprietar) în sumă de 50 lei  pentru anexele 

eliberate până la suprafața de 1000 mp inclusiv și 100 lei pentru anexele eliberate peste 1000 mp, pe 

contribuabil persoană fizică. 

    Art.3.- Primarul orașului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 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,  22 iunie 2017 

Nr. 57 
 
 

 
 



                  ROMÂNIA 

            JUDEŢUL  GORJ                                                                                    

    ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

            CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești  

sau ai căror contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita 

 taxa de salubrizare în cuantum de 40 lei/an  

 

 

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;  

- Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2017 prin care se stabilesc comisiile în vederea identificării caselor 

părăsite, nelocuibile, precum și contribuabili cu domiciliile în alte localități, dar care au poziție de rol în 

orașul Tg. Cărbunești;  

- Tabelul  nominal cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror contribuabili 

au domiciliul în alte localități întocmit de comisiile numite prin dispoziția nr. 8/2017;  

- HCL nr. 133 din 24.11.2016 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare; 

- prevederile art.3 alin.(1) și (2) din HCL nr. 27 din 28.02.2017 privind aprobarea listelor prevăzute de 

Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești şi 

satele aparţinătoare;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

 HOTĂRĂŞTE 

        
 

   Art.1.- Se aprobă Lista cu casele locuite temporar pe raza orașului Tg. Cărbunești sau ai căror 

contribuabili au domiciliul în alte localități, care vor achita taxa de salubrizare în cuantum de             

40 lei/an, prevăzută în anexă, care  face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.2.- 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 22.06.2017 la  care au participat 15 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  11 voturi pentru și 4 abțineri. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Ciora Constantin-Dorel                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  22 iunie 2017 

Nr. 58 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 2, sc. 2, Parter  din blocul ANL 2003 

 situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul 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 de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- prevederile art. 8 alin (2) și(3) din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederilor art.5 - art. 8,  art. 14  alin. 1, 2, 7 și art. 15 alin 1, 2, 3, 4  din Hotărârea de Guvern 

962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 

152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  Locuințe, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- prevederile HG 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea 

in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru locuințe, 

aprobate prin HG nr. 962/2001;  

- Procesul verbal nr. 8439/10.05.2017 - înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind 

repartizarea locuințelor pentru tineri, stabilită prin dispoziția nr. 285/08.08.2016; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129/2008 și HCL nr. 82/2016   privind 

aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluționarea cererilor de locuințe si in 

repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii in orașul Tg. Cărbunești   si a listei  cu actele 

justificative pe care solicitanții de locuințe trebuie sa le prezinte in vederea analizării  cererilor; 

- Prevederile Legii nr. 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in 

aplicare a prevederilor Legii privind locuințele.  

- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 51/23.05.2017    privind aprobarea Listei de repartiție 

a locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii;    

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.-  Se aprobă repartiția apartamentului nr. 2, sc. 2, Parter, din blocul ANL 2003, situat pe strada 

Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.07.2017 doamnei  

VASILESCU ANA MARIA.   

   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de specialitate vor 

încheia contractul de închiriere.         

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

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 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,  22 iunie 2017 

Nr. 59 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 

privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii , 

realizate de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești  si aprobarea cotei de 0,5 % 

aplicabila pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de  35 ani. 

 

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

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

- Raportul de specialitate și  referatul cu nr.  9510/30.05.2017 ale Serviciului Urbanism Amenajarea 

Teritoriului, Gospodărie Urbană şi Protecția Mediului;  

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

- prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale  pentru locuințe, republicată cu  

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr 114/1996 , republicată cu  modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Legii 152/1998, cu  modificările si completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului nr. 1077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat pentru 

anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri; 
- prevederile HG nr. 304/2017 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru 

locuințe, aprobate prin HG nr. 962/2001; 

- prevederile art. 36 alin. 2 lit.c  și d si alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001, republicată privind 

administrația publica  locala;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se  stabilește cuantumul  chiriilor la locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, strada 

Pădurea Mamului, nr. 11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, pentru titularii de contracte de 

închiriere care au vârsta  de până la 35 ani, conform anexei nr. 1. 

    Art.2.- Se  stabilește cuantumul  chiriilor  la locuințele  de tip ANL situate  în Tg Cărbunești, strada  

Pădurea Mamului, nr. 11 si str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, pentru titularii de contracte de 

închiriere care au vârsta  de peste 35 ani, conform anexei nr. 2.  

    Art.3.-  Pentru chiriașii  ale căror contracte de închiriere sunt în faza primilor cinci ani de închiriere  

rămâne în vigoare cuantumul chiriei stabilită la data închirierii până la data expirării termenului de 

închiriere, cu stabilirea cuantumului sumei reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei. 

    Art.4.- Modificarea chiriei se face începând  cu data de  01.07.2017 prin acte adiționale la contractele 

de închiriere existente. 

   Art.5.- Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.6.- Primarul orașului și  compartimentele de specialitate  din cadrul Primăriei Tg Cărbunești vor 

asigura ducerea   la  îndeplinire a prezentei hotărâri .  
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2017 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,  22 iunie 2017 

Nr. 60 
 


