
      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; 

- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 15.05.2015;  

-adresa nr. 3.183 din 20.05.2015 emisă de Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, 

înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.492 din 20.05.2015;  

- contul de execuţie la data de 15.05.2015; 

 

        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 + 253,27 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 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.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 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 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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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării Statului de funcţii al compartimentului 

 „Biblioteca Orăşenească”  a oraşului 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. 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 compartimentului „Biblioteca 

Orăşenească” a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

    Art.2.- 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 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 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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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri,  

în vederea realizării unei locuinţe în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, 

aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 

- PUZ –vatra sat Cojani – proiect nr. 39/2006 aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;  



- Solicitarea nr. 7.194/23.04.2015 a d-nei  Sterian Marilena- Noly privind atribuirea  unui  lot 

de teren pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti; 

- Prevederile  Legii nr.15 /2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 500,00 mp (20 m x 25 m) - lotul cu nr. 65, numitei Sterian Marilena- Noly, CNP 

2940819181091 din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Pieţii, nr.26, judeţul Gorj, situat  în satul  

Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.1 este  

obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, 

conform art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea 

nr.50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003. 

    Art.3.- Primarul oraşului şi 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 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 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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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 



 

 HOTĂRÂRE 

          privind  aprobarea vânzării  locuinţei –apartament  nr. 15 din blocul B1, situat pe 

strada Pădurea Mamului  oraşul  Tg.Cărbuneşti,  întocmirea documentaţiei cadastrale în 

vederea înscrierii  locuinţei în cartea funciara  si întocmirea  unui raport de  evaluare  

 

 

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 al Serviciului Urbanism Gospodărie Urbana,  privind propunerea  

vânzării apartamentului nr. 15, sc 1, et.4,  bloc B1, str. Padurea Mamului,  oraş 

Tg.Cărbuneşti- apartament construit  din fondurile statului; 

      - cererea cu  nr. 7.207/24.04.2015 a  numitului Fulguşin Eduard privind  cumpărarea 

apartamentului nr. 15, sc.1, et.4,  bloc B1, str. Pădurea Mamului,  oraş Tg.Cărbuneşti; 

      - necesitatea întocmirii documentaţiei cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciara;  

      - necesitatea întocmirii unui raport de  evaluare de către un expert autorizat, având in vedere 

modificările art. 16 din Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe si spatii cu alta destinaţie 

construite din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;   

     - prevederile  Decretului-lege nr. 61/1990, cu modificările si completările ulterioare, privind 

vânzarea de locuinţe construite din fondurile statului; 

     - prevederile Legii nr.85/1992 republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă 

destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice, republicată, 

     - prevederile  Legii 76/1994 pentru modificarea Legii 85/1992;  

     - prevederile Legii nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea 85/1992;  

     În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b) şi ale art.45 alin.(3)  din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

  Art.1.-  Se aprobă vânzarea locuinţei – apartament  nr.15, sc.1, et. 4,  bloc B1. str. Pădurea 

Mamului,           oraş Tg.Cărbuneşti,  apartament  construit din fondul statului,  domnului 

Fulguşin Eduard. 

  Art.2.- Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale  pentru înscrierea în cartea funciară a 

locuinţei.    

  Art.3.- Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare a locuinţei – apartament  de către un 

expert autorizat.  

  Art.4.- Primarul oraşului şi 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 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 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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Nr. 53 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 

a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 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;  

   - prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

- prevederile Legii nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- H.G. nr . 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă 

judeţeană , ale municipiului Bucureşti si locale, republicată;  

- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si 

instituţiile publice;   

-Ordinul  nr.  2193/2004  pentru aprobarea  regulamentelor-cadru  de  organizare  si  funcţionare  

a  aşezămintelor  culturale;  

-O.U.G.  nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

-O.G. nr. 26/2012 pentru modificarea O.G. nr. 9/1996 privind îmbunătăţire a sistemului de 

finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la 

bugetul de stat sau de la bugetele locale;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

     



    Art.1.-  Se aprobă  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Tudor 

Arghezi” Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- 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 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 

abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  27 mai  2015 

Nr. 54 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea HCL nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de 

instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele 

arondate” 

 modificată şi completată prin HCL nr. 16/29.01.2013  

 

 

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 

      - prevederile  Legii nr.215/2001- privind administraţia publica locala, republicata cu 

modificările si completările ulterioare; 



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

ulterioare; 

      - Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al oraşului   

Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012. 

      - HCL nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de instituire si administrare 

a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate” modificată şi 

completată prin HCL nr. 16/29.01.2013 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă  Hotărârea Consiliului Local al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de instituire si 

administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate” modificată 

şi completată prin HCL nr. 16/29.01.2013. 

    Art.2.- Se aprobă efectuarea unei evaluări a activităţii S.C. Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti, 

societate înfiinţată ca urmare a implementării proiectului „Staţie de transfer deşeuri 

Tg.Cărbuneşti” de către managerul de  proiect al investiţiei  „Staţie de transfer deşeuri 

Tg.Cărbuneşti”. 

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

duce la îndeplinirea prezenta hotărâre. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.05.2015, la  care 

      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 

abţinere. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

            Mihăilescu Constantin                                                         SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  27 mai  2015 

Nr. 55 
 


