
OMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

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 biroului 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. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

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

- decizia nr. 803/02.11.2012- transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj privind 

repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 

comunelor,oraşelor şi municipiilor în conformitate cu OUG nr. 61/2012;   

- referat nr. 16487 / 18.10.2012 şi  nr. 17.397/31.10.2012, întocmite de Ciontescu Constanta din 

cadrul 

compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

- adresa nr. 669 /08.11.2012(18.004 / 08.11.2012), emisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi; 

- adresa nr. 261 / 08.11.2012 (18.049 /08.11.2012) emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”; 

- referat nr. 17.924/ 19.10.2012, întocmit de Dobrotă Vasile – şef serviciu Cultură - Sport;   

- referat nr. 18.139/12.11.2012  întocmit de Glodeanu Alin;    

- contul de execuţie la data de 31.10.2012 ; 

        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 şi cheltuieli  pe anul 2012, pe 

capitole bugetare, cu suma de + 120,20 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de 

credite bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 

nr. 2 (formular cod 14). 

    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din 

venituri proprii si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 14,00 mii lei şi 

modificarea  aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod 

11/02). 

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

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

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul 



Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC 

Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 

12.11.2012 

                la care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13  voturi 

pentru.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  12.11. 2012 

Nr. 107 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2012 

 

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 biroului 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. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012; 

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

- deciziile nr.820/09.11.2012(18.931/13.11.2012), nr.837/22.11.2012(19.356/23.11.2012) emise de Direcţia 

Generala a Finanţelor Publice;  

- adresa nr. 14.974/23.11.2012 (19.366/23.11.2012) transmise de Consiliul Judeţean Gorj; 

- decizia nr. 832 /19.11.2012, emisa de Direcţia Finanţelor Publice Gorj, majorarea nivelului maxim de 

cheltuieli de personal; 

- adresa nr. 8724 / 14.11.2012, transmisa de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.467 / 14.11.2012; 

-  referat nr. 19.341 / 23.11.2012, întocmit de Diaconu Codruta, coordonator SPCLEP; 

- referat nr. 18.890 / 19.11.2012, întocmit de Ciontescu Constanta din cadrul compart.ADPP; 

- referat nr. 19.238 / 22.11.2012, întocmit de d-na Danaiata Daniela, consilier in cadrul biroului ADPP; 

- referat nr. 19.214 / 22.11.2012, întocmit de Luntraru Codruta, coordonator Creşa de copii Tg.Cărbuneşti; 



- referat nr. 18.923/19.11.2012, întocmit de d-na Calugaru Mihaela, insp.Gosp.Urbana; 

- referat nr. 19.215 / 22.11.2012, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura Sport;    

-adresa nr.52311/27.11.2012(19.622/27.11.2012)- Trezoreria Tg.Cărbuneşti; 

- adresa nr.6.948/23.11.2012(19.360/23.11.2012)-  Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti; 

- contul de execuţie la data de 15.11.2012 ; 

        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 şi cheltuieli  pe anul 2012, pe 

capitole bugetare, cu suma de + 97,70 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite 

bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01). 

    Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 

nr. 2 (formular cod 14). 

    Art. 3. – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din 

venituri proprii si subvenţii  pe anul 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 1.903,50 mii lei şi 

modificarea  aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod 

11/02). 

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

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

instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul 

Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC 

Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.      

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care au 

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 108 

               ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 

 al oraşului Târgu Cărbuneşti  

 

 

 

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al 

Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

          - prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia 

publică locală ; 

          - prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

          Art. 1.- Se aprobă  completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

oraşului Tg.Cărbuneşti. însuşit prin  Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. 

55/02.09.1999 cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile 53 şi 54 având datele de 

identificare prezentate în anexă, care constituie  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2.- Se aprobă darea în administrarea a extinderilor de reţele realizate către operatorul 

regional SC APAREGIO S.A. – C.E.D. Tg.Cărbuneşti pe bază de proces verbal.   

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

Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care au 

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 109 

 

 

 



 

 

                                                                      Anexă la  HCL nr. 109/28.11.2012  

 

 

 

 

 

   1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu 

următoarele poziţii:   

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Codul de  

clasificare 

Denumirea  

bunului 

Elementele de  

identificare 

Anul  

doban-

dirii 

Valoare de 

 inventar 

    - lei- 

Situaţia 

juridica  

actuala 

 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisteme de 

alimentare cu 

apa  

 

 

 

 

 

 

a)Localitatea oraş Tg 

Cărbuneşti 

Reţea PE Dn 75  =109 ml  

Reţea PE Dn 50  = 77,5 ml 

Cămin cu apometru Dn 30 

=4 buc 

Cămin vane =   1 buc 

 

 

2012 40764,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 

 

 54  

 

1.8.7 

 

Canalizare 

menajera 

 

Cămin vizitare cu capac 

carosabil = 19 buc 

Reţea canalizare ţeava 

PVC=614 ml 

 

  

 

234552,85 

Proprietatea 

publica a 

oraşului Tg. 

Cărbuneşti in 

administrarea 

Consiliului 

Local Tg. 

Cărbuneşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind retragerea dreptului de folosinţă gratuita asupra spaţiului in suprafaţa de 148,52 mp - 

Clubul Pensionarilor ( fosta CT1) acordat Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor  

„Sf. Constantin si Elena” Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al 

Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 

         - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ; 

         - Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

         - HCL nr.91 din 17 septembrie 2012; 

       

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

cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţa gratuita acordat Asociaţiei Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor „Sf. Constantin si Elena” Tg.Cărbuneşti asupra spaţiului in suprafaţa de  

148,52 mp - Clubul Pensionarilor ( fosta CT-1 ), situat in strada Minerilor, nr.6, oraş 

Tg.Cărbuneşti. 



     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 28.11.2012 la care au 

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 110 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 HOTĂRÂRE 
privind constituirea in favoarea SC EYE MALL SRL a drepturilor de uz, servitute si amplasare privind 

drumurile de exploatare, drumurile comunale si străzile ce aparţin domeniului public al 

 oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

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 biroului ADPP; 
      - Cererea înregistrata cu nr. 19287/22.11.2012  a SC EYE MALL SRL 
      - Prevederile HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al 

municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj, cu modificările si completările ulterioare; 
      - Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata; 
      - Prevederile art. 13 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si 

completările ulterioare; 



     - H.G. nr 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor; 

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

cu modificările şi completările ulterioare  

HOTĂRĂŞTE 
      Art.l.-  Se constituie in favoarea SC SC EYE MALL SRL cu sediul in Municipiul Craiova, B-dul 

Carol I nr 72, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/491/26.03.2009, cod 

fiscal RO 19133962, precum si tuturor si oricăror reprezentanţi ai furnizorilor de servicii si produse, 

pentru construcţia a 2 parcuri fotovoltaice 1 si 2 amplasate pe terenul in suprafaţa de 521007 mp cu Nr. 

Cadastral 36046, tarlaua nr.81, parcelele 10504, 10495 si 10493, înscris in cartea funciara cu nr. 36046 a 

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj următoarele drepturi: 

             1. - Dreptul de uz si de servitute, ori de cate ori este necesar, asupra tuturor drumurilor de 

exploatare, comunale si străzi aflate pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, cu piciorul, 

autovehicule, maşini si utilaje. 

             2. - Dreptul de a amplasa instalaţiile electrice ale parcurilor fotovoltaice 1 si 2 si ale racordului la 

reţeaua electrica si de a executa orice lucrare va fi necesara pentru accesul la parcurile fotovoltaice si 

pentru conectarea acestora la reţea prin pozarea cablurilor de 20 kV conform specificaţiilor din ATR nr. 

00150000051 si ATR nr. 001500000074 din 11.09.2012. Pozarea cablurilor electrice se va face la o 

adâncime de 1 m , pe pat de nisip, in zona drumurilor de exploatare, comunale si străzilor astfel: 
    - Parc 1:    - Drum de exploatare DE10560; L=1231m;   - Drum comunal DC 27; L=1624m;  - Drum 

de exploatare DE 10359; L=1361m;  - Str. Mitropolit Nestor Vornicescu; L=622m. 

 Lungimea totala a traseului cablu 20 Kv pentru Parc 1 este L=4. 838m 

    - Parc 2: - Drum de exploatare DE10560; L=1238m; - Drum comunal DC 27; L=1624m; -Drum de 

exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit Nestor Vornicescu; L=622m 

 Lungimea totala a traseului cablu 20 Kv pentru Parc 2 este L=4845m 

      Art.2. - Aceste drepturi se constituie pe toata perioada de construcţie si funcţionare a parcurilor 

fotovoltaice  1 si 2 începând cu data adoptării prezentei hotărâri. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care au 

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 111 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 



 HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 14476/06.10.2005  

si diminuarea suprafeţei utilizate. 

 

 

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 biroului ADPP; 

      - Solicitare nr. 19270/22.11.2012 din partea SC MACESU SRL; 

      - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

       

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

cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2012 încheiat cu SC 

MACESU SRL având ca obiect spaţiul situat in incinta Scolii Generale „George Uscatescu” 

pentru o perioada de 3 ani. 

    Art.2.- Se aprobă diminuarea suprafeţei utilizate la spaţiul situat in incinta Scolii Generale 

„George Uscatescu”  de la 10 mp la 5.64 mp conform releveu. 

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

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care au 

participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10  voturi pentru şi 3 voturi 

contra.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 112 

 

 

 
 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - raportul compartimentului impozite şi taxe; 

      -  prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal cu modificările ulterioare; 

     -  prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi 

completată prin HG 1861/2006 

    - prevederile H.G. nr.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele 

si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 

fiscal 2010; 

   -  OG. 59/2010  pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

 

       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 2013 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează: 



      a) se stabilesc valorile impozabile impozitele, taxele locale si amenzile in sume fixe pentru 

anul fiscal 2013 astfel cum sunt redate in anexă pag. 1-12 si 16-21, anexă care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din L. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare 

privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%. 

      c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din L. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare 

pentru clădirile care nu au fost reevaluate  se stabileşte astfel: 

         - 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţa; 

         - 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 

referinţa. 

      d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 si 5 din 

Lg.571/2003 cu modificările ulterioare  sunt prevăzute în anexă pag. 13-15, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

      e) cota prevăzută la art.270 alin.4 - taxa pentru reclama si publicitate - din L. 571/2003 si HG 

44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%. 

      f) cota prevăzuta la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din Legea nr. 571/2003 cu modificările 

ulterioare se stabileşte in cota de 1% din valoarea totala a cazării/tariful de cazare pentru fiecare 

zi de sejur a turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se 

realizează cazarea, odată cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. 

 

 

 

 

 

 

  Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din L. 571/2003 

cu modificările ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte după cum 

urmează: 

  Persoane fizice: 

      a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%; 

      b) in cazul impozitului pe teren: 10%; 

      c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10%. 

  Art.3.- Pentru anul 2013 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu 

modificările aduse prin HCL  nr.47/26.05.2004. 

  Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe 

clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de 

plată respectiv 31 martie 2013. 

  Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual 

în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.  

  Art.6.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2013, se aplică in conformitate 

cu art. 284, 285, 286 din L. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

  Art.7.- Primarul oraşului şi 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 28.11.2012 la care au 

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11.2012 

Nr. 113 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 



privind  concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti,  

prin încredinţare directa, domnului Dumitraşcu Titu Victoras 

 

 

 

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 biroului ADPP; 

      - Solicitare nr. 19353 /23.11.2012 din partea domnului Dumitrascu Titu Victoras  ; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

      - Legea 50/1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată; 

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

 

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

cu modificările şi completările ulterioare  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă concesionarea terenului in suprafaţa de 15 mp situat in Str. Trandafirilor, bl. 

B14, Sc.1, parter, Ap. 2, prin încredinţare directa domnului Dumitrascu Titu Victoras. 

    Art.2.- Durata concesiunii este de 5 ani, preţul fiind de 24 lei/mp/an . 

    Art.3.- Primarul oraşului şi 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 28.11.2012 la care au 

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 



Nr. 114 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare, Organigramei si Statutul de 

funcţii 

 ale  C.S.  „Gilortul”  Tg.Cărbuneşti 

 

 

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  delegatului echipei C.S Gilortul Tg-Carbunesti d-l Luntraru 

Cristian inregistrat cu nr19117/21.11.2012; 

      - Prevederile art.21 alin.(1) punctual b, art.22 alin.(1) si (2),art.29 alin.(1), art.30, art.67 

alin.(2) litera c) din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările 

ulterioare , ale art.36 alin.(2)  lit.d) si alin. (6) lit. a) punctual 6,  si art.123, din Legea 

nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală  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.- (1) Se aproba  Regulamentul de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv 

Gilortul  

Tg-Carbunesti, prevăzut în anexa nr.1. 

                      (2) Se modifică Sediul Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti din strada Eroilor, 

nr.8, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj in  oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor 

Vornicescu, nr.4, judeţul Gorj. 

                      (3) Se aproba  transmiterea stadionului oraşului Tg.Cărbuneşti, după finalizarea 

lucrurilor de reabilitare aflate in curs de desfăşurare, in folosinţa gratuita Clubului Sportiv 

Gilortul Tg-Carbunesti. 

                      (4) Predarea –preluarea imobilului prevăzut la alin.(3) se face pe baza de proces –

verbal încheiat intre deţinătorul actual - orasul Tg.Carbunesti si Clubul Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti. 



                      (5) Orice dispoziţie contrara îşi încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentei 

hotărâri.                

          Art.2.- Finanţarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti se asigura din venituri proprii, alocaţii de la bugetul local si din alte surse prevăzute 

de lege. 

          Art.3.- Se aprobă organigrama  si statutul de funcţii ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti, 

potrivit anexelor nr.2 si nr. 3.. 

          Art.4.-  Se aprobă persoanele care vor face parte din Consiliul de Administraţie al C.S 

Gilortul Tg-Carbunesti, având calitatea de membrii, potrivit anexei nr.4. 

          Art.5.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.6.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea CS 

Gilortul Tg. Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care 

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                 Cocheci Constantin                                                             SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28.11. 2012 

Nr. 115 

 

                                                                       Anexa nr.1   la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CLUBULUI SPORTIV  
 „GILORTUL” TG-CĂRBUNEŞTI 

 
CAPITOLUL I 

ORGANIZARE-FORMA JURIDICA-DENUMIRE –SEDIU 
 

             Art 1. (1) Clubul Sportiv „ Gilortul” Tg-Cărbuneşti , este persoană juridică de drept 

public organizat în subordinea Consiliului Local, in temeiul Legii educatiei fizice si sportului 

nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii administratiei publice locale 

nr.215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare. 

             ( 2). Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Carbunesti  îşi desfăşoară activitatea în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul Regulament de Organizare si Functionare 

(denumit in cele ce urmeaza ,, Regulament”).. 

              (3). Clubul Sportiv „Gilortul” se organizează şi funcţionează după regulamentul de 

organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Tg-Cărbuneşti şi se 

bucură de drepturile conferite de legislaţia în vigoare. 



              (4) .  C.S Gilortul Tg-Carbunesti are deplina autonomie in stabilirea si realizarea 

programelor proprii, in consens cu politicile sportive ale autoritatilor locale , concepute pentru a 

raspunde nevoilor comunitatii. 

             Art 2. (1) Denumirea structurii sportive este : CLUBUL SPORTIV „GILORTUL” TG-

CĂRBUNEŞTI 

Schimbarea  denumirii Clubului Sportiv „GILORTUL” Tg-Cărbuneşti se face numai prin 

hotarare a Consiliului Local Tg-Carbunesti , pe baza avizului  Autoritatii Naţionale pentru Sport 

si Tineret si a raportului motivat al initiatorului unei astfel de operatiuni. 

Insemnele si culorile C.S Gilortul Tg-Carbunesti sunt alb –albastru.  

             Art 3. Sediul Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Cărbuneşti este in orasul Tg-Carbunesti, 

strada Trandafirilor, nr.41, judetul Gorj..  

 

CAPITOLUL II 

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE –STRUCTURA ORGANIZATORICA 

 

             Art 4 (1) Scopul C.S Gilortul Tg-Carbunesti il constituie organizarea si administrarea de 

activitati sportive, prin dezvoltarea activitatii de performanta,  selecţia, pregătirea şi participarea 

la competiţii interne şi internaţionale; 

            (2) Obiectul de activitate al C.S Gilortul Tg-Carbunesti cuprinde urmatoarele: 

a) Promovarea spiritului de fairplay , combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajul în activitatea 

proprie; 

b) Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive; 

c) Administrarea bazei materiale proprii; 

d) Organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor 

sportive naţionale. 

e) Atragerea de sponsori , coordonarea si facilitarea sponsorizarii activitatii sportive de catre 

agentii economici , persoane fizice si juridice , din tara si strainatate; 

f)  C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a 

obiectului de activitate , in conditiile legii. 

               Art. 5(1) C.S Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un presedinte si un vicepresedinte , 

conform organigramei aprobale prin hotarare a consiliului local. 

            (2) La data aprobarii prezentului regulament , sectiile pe ramuri sportive ale  Clubul 

Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti , sunt urmatoarele: 

a) fotbal 

b) handbal 

c) atletism  

d) şah 

e) karate modern, karate traditional,karate WKC, karate WKF 

f) tenis de camp 

g) tenis de masa 

              (3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se poate afilia la federatiile sportive nationale, 

corespunzatoare sectiilor pe ramurile sportive proprii si, dupa caz, la asociatiile locale, regionale 

sau internationale corespunzatoare. 

              (4)  Înfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea 

face numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatea Nationale pentru Sport si 

Tineret. 



              (5) Desfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea 

face numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatii Nationale pentru Sport si 

Tineret. 

              (6) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura sportiva , C.S Gilortul Tg-Carbunesti are 

obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidenta 

federatiilor sportive nationale de specialitate , conform procedurii stabilite prin statutul acestora 

si dupa caz, de la celalalte asociatii la care s-au afiliat. 

               (7) Conducerea C.S Gilortul Tg-Carbunest: 

    a) Conducerea executiva: 

    1. Presedinte; 

    2. Vicepresedinte; 

    3. Contabil; 

    b) Organul de conducere deliberativa: 

    1) Consiliul de administratie 

  (8) Aparatul functional: 

              1. Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii, Casierie si Delegat. 

   (9) C.S Gilortul Tg-Carbunesti hotaraste, in conditiile legii, cu acordul prealabil al consiliului 

local,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii 

neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor 

actiuni sau proiect de interes local. 

 

CAPITOLUL III 

PATRIMONIUL-FINANTARE-BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 

 

              Art.6(1) Patrimoniul Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este format din drepturile si 

obligatiile patrimoniale dobandite in conditiile legii. 

                 (2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administreaza cu diligenta unui bun 

proprietar, bunurile aflate in patrimoniul sau, atribuite in conditiile legii, prin hotarare a 

consiliului local. 

                 (3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administraza baza materiala pentru 

activitatea sportiva aflata in patrimoniul orasului Tg-Carbunesti, data in administrare sau in 

folosinta gratuita. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt 

considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea consiliului 

local. 

               Art.7(1) Cheltuielile directe si de capital ale Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti 

sunt finantate din alocatii de la bugetul local si in completare din venituri proprii. 

                 (2) Veniturile proprii realizate de Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti provin din: 

a) Donatii si sponsorizari; 

b) Reclama si publicitate; 

c)Valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, altele decat 

cele de domeniu public; 

d) Indemnizatii obtinute din transferul sportivilor; 

e) Alte venituri, conform dispozitiilor. 

               (3) Veniturile proprii realizate de  Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se incaseaza , 

se administreaza ,se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acesta potrivit dispozitilor legale. 



               (4) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale , Clubul Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti va putea incheia conventii de cooperare economica , asociere cu alte persoane 

juridice romane sau straine , numai cu aprobarea consiliului local. 

              (5) Sportivii din cadrul clubului sunt sportivi amatori care pot trece la sportivi de 

performanta (profesionisti) si pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea obiectivului de 

activitate , Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va incheia contrate/conventii civile de prestari 

servicii. 

             (6) Cheltuielile cu remuneratiile convenite de cele doua parti, club sportiv , vor fi 

suportate din bugetul anual al Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti. 

 

 

 

CAPITOLUL IV 

ORGANELE DE CONDUCERE , ADMINISTRARE ,  

COORDONARE SI CONTROL 

  

                 Art.8(1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un Consiliu de 

Administraţie,care are rol deliberativ si un presedinte care are atributii executive. 

                   (2) Consiliul de Administratie este format din 7 membrii,  numiti prin hotarare a 

consiliului local  Tg-Carbunesti. 

                   (3) Din randul persoanelor desemnate se alege un  presedinte, si un vicepresedinte. 

  

                Art  9(1)  Consiliul de Administraţie are, în principal , următoarele atribuţii: 

a) Organizează şi conduce  activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor 

stabilite; 

b) Aprobă Regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de 

către personalul salariat; 

c) Reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne/ 

sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale , 

organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române sau 

străine; 

d) Elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în 

concordanţă cu strategia naţională de dezvoltare a activităţii sportive; 

e) Negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului; 

f) Coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramura de sport 

din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectivului 

de activitate ale clubului; 

g) Asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare; 

(2) Presedintele are urmatoarele atributii: 

a) In  calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin , conform 

dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de; 

b) Utilizarea creditelor bugetare, realizarea veniturilor, folosirea cu eficienţă şi eficacitate a 

sumelor primite de la bugetul local,integritatea bunurilor încredinţate clubului; 

c) Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii,prezentarea la termen a dărilor de seamă 

contabile asupra execuţiei bugetare, stabileşte şi deleagă atribuţii pe treptele ierarhice şi 



funcţii, având în vedere regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi structura 

organizatorică; 

d) Răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare de încadrarea personalului salariat din 

subordine, organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi 

urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune; 

e) Aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri 

disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor aduse, aprobă planurile de pregătire prezentate 

de antrenorii clubului, analizează, periodic, împreună cu antrenorii stadiul îndeplinirii 

obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club, aprobă calendarul 

competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia; 

f) Urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul 

competiţional intern şi internaţional al clubului , precum şi organizarea competiţiilor proprii 

şi acţiunilor de selecţie, participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale 

clubului; stabileşte pentru fiecare antrenor , prin fişa postului , numărul de grupe de sportivi 

pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în 

pregătire, asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii 

de date ale clubului , respectiv: actele normative în vigoare privind activitatea 

sportivă,regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, regulamentul de ordine 

interioară; 

g) Ordinele ministerului tineretului şi sportului repartizate clubului,statutele şi regulamentele 

federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat, programele de dezvoltare pe termen 

mediu şi scurt ale clubului,evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramuri de 

sport,rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale, dispune 

măsuri pentru promovarea spiritului de fairplay şi pentru combaterea şi prevenirea violenţei 

şi dopajului în activitatea  clubului, asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi 

funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului, orice alte 

atribuţii , cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe. 

      (3) Vicepreşedintele asigură realizarea activităţii curente a clubului, în limita atribuţiilor 

conferite de preşedinte, faţă de care este direct subordonat. 

Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui clubului în situaţia absenţei acestuia 

sau a vacantării postului de preşedinte ,până la alegerea unui nou preşedinte de către Consiliul de 

Administraţie al Clubului Gilortul. 

     (4)  Contabilul  este numit prin dispoziţia preşedintelui  Clubul Sportiv Gilortul Tg-

Carbunesti. 

          Art.10(1) CONTABILUL 

a) Asigura si raspunde de activitatea economico financiara; 

b) Intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale; 

c) Asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si 

in executie; 

d) Organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Clubul 

Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, in conformitate cu prevederile legale , la termenele 

stabilite; 

e) Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual , urmareste executarea lui 

prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol bugetar , dupa 

aprobarea acestuia; 



f) Verifica actele de casa si banca , deconturile, situatia inventarierilor , raspunde de 

efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor; 

g) Urmareste debitele institutiei si raspunde de instintarea conducerii privnd situatia 

acestora; 

h) Incheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat 

inclusiv ale colaboratorilor; 

i) Raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind 

activitatea Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti. 

         (2) Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii Casierie si Delegat 

a) Asigura curatenia si intretinerea bazei sportive; 

b) Asigura gestiunea obiectelor de inventar , a mijlocelor fixe; 

c) Efectueaza incasari si plati in numerar; 

d) Ridica numerarul necesar efectuarii platilor; 

e) Intocmeste evidenta tehnica operativa aferenta incasarilor si platilor; 

f) Raspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea , modernizarea , repararea 

si exploatarea bazelor sportive si a altor echipamente din dotare, in conditii de deplina 

siguranta; 

g) Asigura in permanenta preschimbarea carnetelor de legitimare , a vizelor anuale pentru toti 

sportivii si tehnicienii legitimati ai clubului; 

h) Organizeaza , in conformitate cu planul anual competitii sportive interne, nationale si 

internationale oficiale si amicale si raspunde direct de buna desfasurare a acestora; 

i) Raspunde de obtinerea diferitelor documentatii de functionare ale Clubului Sportiv Gilortul 

Tg-Carbunesti. 

 

CAPITOLUL IV 

DISPOZITII FINALE-DREPTURI EXCLUSIVE-LEGEA APLICABILA 

  

                      Art.11 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este inscris in Registrul Sportiv , 

avand Certificat de Identitate Sportiva. 

                   (2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este afiliat la federatiile nationale aferente 

sectiilor sportive. 

                       Art.12 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti detine exclusivitate cu privire la: 

a) Dreptul asupra imaginii de club sau individuale , statica si in miscare a sportivilor in 

echipament de concurs si de reprezentare , cand participa la competitii in numele  Clubul 

Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti; 

b) Dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si a denumirii competitiilor 

pe care le va organiza; 

c) Drepturile de reclama , publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe 

care le organizeaza sau la care participa , dupa caz; 

d) Alte drepturi prevazute de lege. 

             (2) Drepturile mentionate la art.14 alin. (1) de mai sus pot fi cesionate de catre 

Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, in conditiile legii. 

                 Art.13 Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr.69/2000 a 

educatiei fizice si sportului , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.215/2001 

privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si 



ale Regulamentului federatiilor nationale la care Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va fi 

afiliat. 

 

 

 

                                                                  Anexa nr.3  la la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012 

 

 

 

STAT  DE  FUNCŢII 

CLUBUL SPORTIV GILORTUL TG-CARBUNESTI 

Functia Nivel studii Grad//treapta 

profesionala 

Număr de posturi 

Contabil S II 1 

Administrator M Treapta I 1 

Organizator de competiţii M Treapta I 1 

Delegat M Treapta I 1 

Total posturi - - 4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Anexa nr.4 la la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012 

 

 

COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL  

CLUBUL SPORTIV GILORTUL TG-CARBUNESTI 

 

    NUMELE SI PRENUMELE  CALITATEA  

1 CALINA IULIU  

2. COCHECI CONSTANTIN  



3. LUNTRARU CRISTIAN  

4. BIRAU DANUT  

5. MOTORGA FLORIN   

6. MOTORGA VICTOR  

7. DRAGULESCU GABRIEL  

 

 

 

 

 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

               PRIMĂRIA  

 

  

 PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei (pagina 12) la HCL nr. 113/28.11.2012  

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 

 

Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - expunerea de motive; 

      - raportul compartimentului impozite şi taxe; 

      -  prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal cu modificările ulterioare; 

     -  prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi 

completată prin HG 1861/2006 

    - prevederile H.G. nr.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele 

si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul 

fiscal 2010; 

   -  OG. 59/2010  pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal; 

   -  OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

   - Legea 209/13.11.2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal;   

 

       În temeiul  art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  



 

PROPUNE 

 

 

  Art.1.-  Pagina 12 -  „Impozitul asupra mijloacelor de transport. Mijloace de transport cu 

tracţiune mecanică” din Anexa la HCL nr. 113 din 28 noiembrie 2012 se modifică conform 

anexei la prezenta hotărâre.     

  Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea 

la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

                                                    PRIMAR, 

                                  ing.jr. MIHAI VIOREL MAZILU                                                                     

 


