
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. 8.681  din  15 .05. 2017 al 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 mai 2017; 

- Decizia nr. 12/08.05.2017, emisă de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 8.292/08.05.2017; 

- adresele 256/10.05.2017 și nr. 259/10.05.2017 emise de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, 

înregistrate la instituția noastră cu nr. 8.466/10.05.20178 și nr. 467/10.05.2017; 

- adresele nr. 1.334/09.05.2017 și 1.475/12.05.2017 emise de Colegiul Național „Tudor Arghezi” , 

înregistrate la instituția noastră cu nr. 8.418/10.05.2017 și nr. 8.603/12.05.2017; 

- adresa nr. 209/2017 emisă de Clubul Sportiv ”Gilortul ” Tg Cărbunești, înregistrată la instituția noastră 

cu nr. 8.543/11.05.2017; 

         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 57,00 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 11și formular cod 11/01 ).   

          (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017 se stabilește la venituri în sumă de 

15.708,48 mii lei și la cheltuieli în sumă de 16.302,52 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 14.429,02 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.429,02 

mii lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.279,46 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.873,50 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 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 36.959,90 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 36.992,87 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 

36.474,40 mii lei și la cheltuieli în sumă de 36.507,37 mii lei cu un deficit de 32,97 mii lei, conform 

anexei nr. 6  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 485,50 mii lei și cheltuieli în sumă de 

485,50 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 23.05.2017 la  care au participat 13 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 mai 2017 

Nr. 49 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a- XXXVII- a, 25 mai -28 mai 2017  

 

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

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

- Regulamentul  Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXVII-a - 2017; 

 - Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 

Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg. Cărbunești,  Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”,  Ansamblul 

Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și  Liga culturala “Fiii Gorjului” București, cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia a 

XXXVII-a, 2017; 

- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA 

ARGHEZI”,  ediţia a - XIII-a, 25 mai – 28 mai 2017; 

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

culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007; 

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

- HCL nr.30 /2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului  pe anul 2017;    

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

  Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a – XXXVII-a  se 

desfășoară  în perioada 25 mai – 28 mai  2017. 

   Art.2.-  Se va întocmi şi desfăşura  un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ 

de la nivelul oraşului Tg. Cărbunești, coordonat de Centrul Cultural „Tudor Arghezi”. 

   Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalului, 

protocol  semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești aprobă efectuarea 

următoarelor cheltuieli: total: 10.005 lei, din care:   

                  - Un premiu pentru promovarea internaționala a operei argheziene =1.500 lei 

                  - Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei 

                  - Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg. Cărbunești) în cadrul secţiunii „Moştenirea 

Arghezi”, ediţia a -XIII-a,   adresată elevilor din Tg. Cărbunești  şi din împrejurimi, pentru poezie şi 

eseu (3 premii x 200 lei) =  600 lei 

                  - Cazare laureați si invitați străini = 3.200 lei 

                  - Diurna pentru data de 28 mai 2017 (65 pers x 17 lei) = 1.105 lei 

                  - Onorarii  juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .  

   Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg. Cărbunești următorilor laureați romani și 

străini ai Premiului Opera Omnia: NATALIA AZAROVA din Rusia, SYLVESTERE CLANCIER 

din Franța,  VASILE DAN și RĂZVAN VONCU din România. 

   Art.5.- Ordonatorul principal  de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile 

de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg. Cărbunești vor duce la îndeplinire  prezenta hotărâre. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 13 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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Nr. 50 

               ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Listei  de repartizare a  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii  

 

 

     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 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. 41/27.04.2017    privind aprobarea Listei solicitanților  

care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile privind ordinea și modul de 

soluționare a cererilor;  

         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 Lista de repartizare a  locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, prevăzută 

în  anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    (2) Lista va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei orașului Tg. Cărbunești.   

    (3)  Contestațiile cu privire la Lista de repartizare se vor adresa primarului în termen de 7 zile de la 

data  afișării listei. 

   (4) Soluționarea contestațiilor se va asigura in termen de 15 zile  de la primire, în condițiile legii. 

   Art.2.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei orașului Tg. Cărbunești vor 

asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 13 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                
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                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea Grupului  Mixt de Lucru pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor si aprobarea 

Politicii şi a Planului de Acţiuni ale oraşului Tg. Cărbuneşti privind incluziunea sociala a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor 

 

 

     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 H.G. nr. 18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a 

cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015-2020; 

- prevederile Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea  marginalizării sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1149/2002  privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  Legii nr. 

116/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

- dispoziţiile Legii nr. 292/2011 privind asistența socială, 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.- (1) Se aprobă constituirea Grupului Mixt de Lucru  pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, 

conform anexei nr. 1. 

                (2) Grupul Mixt de Lucru din Oraşul Tg. Cărbunești va implementa masurile cuprinse în  

Planul Local de  Acţiuni al Oraşului Tg. Cărbuneşti  privind incluziunea sociala a minorităţii romilor. 

    Art.2.- Se aprobă Politica Oraşului Tg. Cărbuneşti  privind incluziunea sociala a cetăţenilor români 

aparţinând  minorităţii romilor, conform anexei nr. 2. 

    Art.3.- Se aprobă Planul de Acţiuni al Oraşului Tg. Cărbuneşti  privind incluziunea sociala a 

cetăţenilor români aparţinând  minorităţii romilor, conform anexei nr. 3.  

    Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac  parte integranta din prezenta hotărâre. 

    Art.5.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești şi persoanele din 

cadrul Grupului Mixt de Lucru  vor duce la îndeplinirea prezenta hotărâre. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 13 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru. 

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  23 mai 2017 

Nr. 52 

 

      

 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 52 /23.05.2017  

 

 

 

  

 

 

GRUPUL MIXT  DE LUCRU 

PENTRU  ÎMBUNĂTĂŢIREA  SITUAŢIEI  ROMILOR 

 

 

 

NR 

CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE ADRESA  FUNCȚIA 

1. Birău Dănuț Tg.Cărbuneşti Primar 

2. Șendroiu Florin Lucian Tg.Cărbuneşti Director Școala Generală 

3. Bora Ion Sorin Tg.Cărbuneşti Preot 

4. Tarziu Constantin Tg.Cărbuneşti Director Spital 

5. Buculea Ion Tg.Cărbuneşti Șef Politie 

6. Stoican Angela  Tg.Cărbuneşti Direcția  As. Socială 

7. Popescu Elvis  Tg.Cărbuneşti Asistent medical  

8. Stăncioi Nicolae Tg.Cărbuneşti Poliția Locală  

9. Drăghici Cristina Florentina  Tg.Cărbuneşti Consilier local 

10. Căldăraru Oradian Tg.Cărbuneşti Consilier Minorități 

11. Țiclete Elena Luiza Tg.Cărbuneşti Mediator Sanitar 

12. Pavel Nicoleta  Tg.Cărbuneşti Insp. sup. AJOFM  

13. Gherghișan Giorgiana Tg.Cărbuneşti Insp. sup. AJOFM 

    membru supleant  

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr.52./23.05.2017  

 

  

 

 

POLITICA  ORAŞULUI TG. CĂRBUNEȘTI PRIVIND 

 INCLUZIUNEA SOCIALA  A ROMILOR 

 

 

 

        In urma realizării profilului comunităţii rome din Oraşul Tg. Cărbuneşti si a analizei problemelor, 

in situaţia actuala in principalele domenii de interes pentru comunitatea romă arată că la nivel local sunt 

întâmpinate următoarele probleme: 

EDUCAŢIE: 

            - participare scăzuta la învăţământul preşcolar si şcolar. 

 - creşterea  exagerată a  absenteismului. 

 - nivel educaţional scăzut. 

 - lipsa pregătirii profesionale –calificare, lipsa unor programe de formare pentru romi; 

           - performanţe scăzute ale programelor de prevenire a abandonului  şcolar  cauzate de lipsa 

mediatorului şcolar;  

 

SĂNĂTATE: 

           - starea sănătăţii precara datorita sărăciei/ nivelului  scăzut al  locurilor de munca de care depinde 

calitatea de asigurat;  

 - problemele  de locuire şi de  alimentaţie. 

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCA: 

 - participarea scăzuta pe piața muncii, datorata calificărilor  profesionale scăzute. 

 - Incidenta  crescuta a lipsei veniturilor în rândul comunității de romi, majoritatea veniturilor 

familiilor sunt asigurate din beneficii de asistenta sociala (alocații de stat ale copiilor, venitul minim 

garantat, alocații complementare). toate acestea datorită lipsei locurilor de muncă; 

 - lipsa unor facilitaţi pentru exercitarea si revalorizarea  unor meserii tradiţionale care răspund 

nevoilor existente pe piaţa; 

 

LOCUIRE SI INFRASTRUCTURA: 

 - număr scăzut al persoanelor de etnie roma care detin acte de proprietate asupra locuințelor;  

 - lipsa racordării la utilități publice  a unor străzi; 

            - lipsa unor locuințe sociale;  

            - lipsa fondurilor pentru reabilitarea unor locuințe foarte degradate ale unor persoane fără nici un 

fel de posibilitate.             

 

ADMINISTRAŢIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA: 

 - nivel redus al alocărilor de resurse financiare publice locale pentru dezvoltarea fondului de 

locuințe sociale, reabilitarea si extinderea rețelelor de utilități publice. 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

               Brujan Mihai-Cosmin                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                             cons. jr. Vlăduț Grigore Alin                

 

 

 

 

 

 

 
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.52/23.05.2017  



 

PLANUL DE ACŢIUNI AL COMUNITĂȚII DE ROMI DIN ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI  

PRIVIND INCLUZIUNEA  SOCIALA A ROMILOR PENTRU ANUL 2017 

NR.   

CRT. 

OBIECTIV/ACȚIUNEA INSTITUȚIA RESPONSABILA  

IN REALIZAREA 

OBIECTIVULUI/ACȚIUNII 

TERMEN DE 

REALIZARE 

 A. EDUCATIE 

1. Cresterea gradului de ocupare a locurilor 

speciale alocate de catre Ministerul 

Educației,Tineretului si Sportului,  elevilor 

de etnie roma în cadrul sistemului de 

învatamant preuniversitar sau superior, prin 

activitati de informare in timp util, a 

potențialilor beneficiari. 

Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj 

Direcția de asistenta sociala Tg. 

Cărbunești, consilier minorități, 

mediator sanitar 

 

Anual 

2.  Angajarea unui mediator școlar in scopul 

eficientizarii colaborarii dintre unitatile de 

invatamant si reprezentantii comunitati 

locale 

Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj 

Anual 

3. Reducerea abandonului scolar in randul 

copiilor de etnie roma 

Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj ; Mediator școlar 

Anual 

4. Cresterea  promovabilitatii acestora Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj 

Anual 

5. Promovarea  diversitatii culturale Inspectoratul  Școlar Județean 

Gorj; Centrul Cultural  

Anual 

6. Organizarea de gradinite estivale  pe 

perioada verii 

Inspectoratul  Școlar Județean 

Gorj 

Anual 

7. Implementarea  unui program scolar in 

vederea diminuarii absenteismului si 

evitarea abandonului scolar, program 

denumit ,,prevenirea si reducerea riscului 

de parasire timpurie a scolii”.  

Inspectoratul Școlar Județean 

Gorj 

Anual 

 B. OCUPARE 

8. Creșterea ratei de participare a șomerilor la 

cursurile de formare profesionala,a 

gradului de ocupare a persoanelor de etnie 

roma din evidenta AJOFM prin stabilirea 

unor masuri de stimulare a ocupării unui 

loc de munca pentru tinerii absolvenți, a 

persoanelor pana la 45 de ani. 

AJOFM Anual 

9. Selectarea,consilierea si îndrumarea 

persoanelor de etnie roma in căutarea unui 

loc de munca care nu au finalizat studiile 

spre unitatiile de invatamant 

AJOFM Anual 

10. Organizarea de burse a locurilor de munca 

pentru toate categoriile de persoane 

,inclusive cele de etnie roma ori de cate ori 

exista solicitare pe piața muncii 

AJOFM Anual 

11. Derularea programului „A Doua Șansă” 

program care are scop sprijinirea 

copiilor/tinerilor/adulților  

pentru recuperarea invatamantului primar 

sau gimnazial 

AJOFM Anual 

 C. SANATATE 



12. Campanii de educatie sanitara privind diferite boli (TBC, 

HEPATITA, BTS- boli cu transmitere sexuala-) infectia cu 

HIV, GRIPA SI VIROZE RESPIRATORII , IMUNIZARI, 

ALIMENTATIA LA SAN , IGIENA   locuintelor, a nou 

nascutului, PLANING FAMILIAL, etc... 

DIRECTIA DE 

SANATATE 

PUBLICA  

Mediatorul sanitar 

Medicii de familie 

PERIOD

IC 

13. Campanii de evaluare a stari  de sanatate a persoanelor din 

comunitate 

DSP 

Mediator sanitar 

Medicii de familie 

Perma- 

nent 

14. Catagrafierea persoanelor de etnie roma ,populatie 

infantila, gravide, nou nascutii 

Mediator sanitar Anual 

15. Urmarirea inscrieri persoanelor din comunitate pe listele 

medicilor din comunitate, dobandiri calitatii de asigurat, 

imbunatatirea accesului romilor din comunitate la 

serviciile medicale publice 

Mediator sanitar perma-

nent 

 D. LOCUIRE SI MICA STRUCTURA 

16. Finanțarea programelor de dezvoltare a 

infrastructuri care vizeaza accesul la 

serviciile de utilitate publica (apa potabila, 

energie electrica, gaze) 

Consiliul local  ANUAL 

17. Executarea unor lucrări de modernizare a  

rețelei de străzi 

Reabilitarea construcțiilor foarte degradate 

din comunitatea de romi;  

Construirea de locuințe sociale;  

Consiliul local  Anual 

 E.CULTURA 

18. Sprijinirea proiectelor cultural privind 

pastrarea si promovarea culturii cetatenilor de 

etnie roma si a evenimentelor cu specific 

inspirit din folclorul si cultura acestora 

Centrul Cultural  permanent 

 F.INFRASTRUCTURA SOCIALA 

 F.1.PROTECTIA COPILULUI 

19. Asigurarea protectiei specifica copilului 

aflat in dificultate prin stabilirea masurilor 

de protecție speciala potrivit  prevederilor 

legii 272/2004 privind protectia si 

promovarea drepturilor copiilor 

Direcția de asistenta sociala 

Tg. Cărbunești, consilier 

minorități, mediator sanitar 

 

Permanent 

 F2.ADMINISTRATIE SI DEZVOLTARE COMUNITARA 

20. Identificarea persoanelor din comunitate 

de etnie roma fara acte de identitate 

/certificate de nastere / 

Evidenta populației, 

mediatorul sanitar 

consilier minorități, 

permanent 

21. Organizarea de intalniri intre autoritatiile 

locale si reprezentantii cetatenilor de etnie 

roma in scopul identificarii si rezolvarii 

problemelor cu care se confrunta  

Consiliul local,  

Grupul mixt de lucru  

periodic 
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ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 



        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind atribuirea contractelor de servicii : Întocmire tema de proiectare pentru documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenții (DALI)  „Modernizarea, reabilitarea si echiparea infrastructurii serviciilor de 

sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Cărbunești”,  respectiv a contractului de servicii  

Întocmire documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) „Modernizarea, reabilitarea si 

echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgenta Tg. Cărbunești”  

în vederea accesării de fonduri europene în sesiunea 2014-2020 

 

 

     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; 

     - oferta financiara nr. 8802/16.05.2017, transmisa de SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL ; 

     - informarea din partea Spitalului Orășenesc de Urgenta in ședința de consiliu local  din luna iunie 2014, 

cu privire la sprijinul financiar pentru întocmirea studiilor premergătoare întocmirii DALI;         

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

ulterioare; 

     - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare; 

    -  scrisoarea de intenție transmisa e-mail de dl. dipl. ing. Mihăița Andrei; 

    - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, articolul 7; 

    - HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

         Art.1.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii în conformitate cu Legea  nr . 98/2016 (achiziție 

directă) : Întocmire  tema de proiectare pentru documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) 

„Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului 

orășenesc de urgență Tg. Cărbunești” în valoare de 20.000 lei, la care se adaugă TVA. 

    Art.2.- Se aprobă atribuirea contractului de servicii în conformitate cu Legea nr. 98/2016 (achiziție 

directă) proiectare: Documentație de avizare a lucrărilor (DALI) „Modernizarea, reabilitarea și echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești” în valoare 

de 131.000 lei, la care se adaugă TVA. 

    Art.3.- Se mandatează primarul orașului Tg. Cărbunești, Birău Dănuț sa semneze contractele de 

servicii, având ca obiect: Întocmire tema de proiectare pentru documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI) „Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din 

cadrul Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești”, respectiv  Întocmirea DALI „Modernizarea, 

reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului orășenesc de urgență 

Tg. Cărbunești” cu SC NEROLI GENERAL SOLUTIONS SRL. 

Art.4.-  Plățile pentru cele doua contracte  se vor efectua de către Orașul Tg. Cărbunești în calitate de 

beneficiar al serviciului, numai după obținerea finanțării din fonduri europene în sesiunea 2014-2020 din 

bugetul proiectului, în caz de finanțare europeană.  

Art.5.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr.48 din 15.07.2014. 

     Art.6.- Primarul oraşului și compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 14 

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

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea unor consilieri locali  ca membri în  

Comisia pentru evidența, supravegherea, controlul și urmărirea executării sancțiunilor 

prestării unei activități în folosul comunității  

 

 

 

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

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

- referatul nr. 7966 din 03.05.2017 al cons. jr. Lungu Ana și rezoluția primarului orașului;  

- adresa nr. 7300/20.04.2017 din partea Serviciului de Probațiune Gorj înregistrată la primăria Tg. 

Cărbunești cu nr.  7332 din 24.04.2017  

- prevederile  OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor  cu modificările si completările 

ulterioare;  

- prevederile OG nr.55/2002 privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, cu modificările si completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art.1.- Se desemnează consilierii locali Nistor Valeriu, Cojan Grigore și Brebenică Dumitru  să 

facă parte ca membrii din Comisia pentru evidența, supravegherea, controlul și urmărirea executării 

sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității.  

          Art.2.- Primarul oraşului și compartimentele de resort  din cadrul Primăriei vor asigura  ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 14 

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

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

 iunie, iulie și august 2017 

 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

 

       Având în vedere: 

              - prevederile art. 35  alin. (1) din   Legea  nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

              - prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale  

aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 23 mai  2017, 

conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Domnul  consilier local  CIORA CONSTANTIN DOREL  se alege în funcţia 

de preşedinte de şedinţă  pe  lunile iunie, iulie şi august 2017. 

 
   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.05.2017  la  care au participat 14 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu  13 voturi pentru. 
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