
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 
 

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. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  
- decizia nr. 29 / 20.10.2014 – emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata 

la Primăria oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.821/27.10.2014; 
- adresa nr. 13.867 / 23.10.2014 – emisa de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrata la Primăria oraş 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.393/23.10.2014; 
- decizia nr. 34/27.10.2014, emisa de Ag. Jud. a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia noastră 

cu nr. 18.951 / 28.10.2014; 
- decizia nr.37/29.10.2014, emisa de Agenţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 19.231 / 30.10.2014 ; 
- decizia nr. 38/30.10.2014 emisa de Agenţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

instituţia noastră cu nr. 19.295 / 31.10.2014 ; 
- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

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

- contul de execuţie de la data de 15.10.2014 ; 
        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 şi modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv 
virări de  credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la 
altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014,    conform anexei nr. 1 (formular 
cod 11 şi formular cod 11/01). 
    Art.2.-Se  aprobă  modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si instituţiilor 
finanţate din venituri proprii si subvenţii,  respectiv virări de  credite bugetare de la un capitol la alt 
capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).     

      Art.3.-Se  aprobă  rectificarea bugetului din Fonduri Externe Nerambursabile  în anul 2014, conform 
anexei nr. 3. 

   Art.4.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 
anexei nr.4 (formular cod 14). 

      Art.5.-  Anexele nr. 1,2,3 şi 4 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 extraordinare din data 03.11.2014, la  care 
      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 
Nr. 76           
 



                   ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea  încheierii Acordului de Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul De 

Iniţiativa   DEL, pentru susţinerea si asistarea copiilor in vederea participării şcolare si 
performantelor şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul proiectului  

– „zefiR- Împreuna pentru puterea de acţiune” 
 
 

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; 
- prevederile HG nr. 1121/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune  a 

cetăţenilor aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020; 
- prevederile Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale; 
- dispoziţiile Legii nr.292/2011 privind Legea asistentei sociale; 
- Adresa 18932/27.10.2014 a Grupului  De Iniţiativa DEL pentru susţinerea si asistarea copiilor in 

vederea participării şcolare si performantelor şcolare, finanţat de Fundaţia PACT in cadrul 
proiectului – „zefiR- Împreuna pentru puterea de acţiune”; 

- Legea 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare; 
- Legea 215/2001 – privind administraţia publica locala republicata; 

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

HOTĂRĂŞTE 
 
 

    Art.1.-  Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Oraşul Tg.Cărbuneşti şi Grupul De 
Iniţiativa DEL, pentru susţinerea si asistarea copiilor in vederea participării şcolare si 
performantelor şcolare, finanţat de Fundatia PACT in cadrul proiectului- „zefiR- Împreuna 
pentru puterea de acţiune”, prevăzut în anexă ,care face parte integranta din prezenta hotărâre. 
    Art.2.-  Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului în suprafaţa de 80 mp situat  în  strada Gării, 
nr.13  (curtea SVSU ), Oraş Tg.Cărbuneşti  pentru amenajarea unui loc de joaca . 
    Art.3. Se aprobă contribuţia Oraşului Tg.Cărbuneşti la realizarea proiectului cu suma de 5.000 lei 
pentru realizarea lucrărilor de  montare  a spaţiului de joaca si mentenanţă pentru locul de joaca. 
    Art.4. Se împuterniceşte Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel pentru 
semnarea Acordului de Parteneriat intre Oraşul Tg.Cărbuneşti ţi Grupul De Iniţiativa DEL. 
    Art.5. Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 
      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 
Nr. 77           



 
                 ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv  

„GILORTUL” Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 
 
 
 
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 nr.163/27.10.2014; 
- Legea 356/2013 a bugetului de stat pe 2014; 
- Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare; 
- Legea nr.69/2000 - Legea educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completările ulterioare; 
-  Ţinând cont de faptul ca, Clubul Sportiv   Gilortul Tg-Carbunesti este in  subordinea Consiliului Local 

al orasului Tg-Carbunesti (fiind persoana juridica de drept public), fiind subventionat in mare parte  
din bugetul local ; 

        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 de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul”  
Tg.Cărbuneşti pe anul 2014, astfel : 
                           Venituri totale – 135.000  lei, din care: 
                                       - 135.000 lei – subvenţie de la bugetul local 
                          Cheltuieli totale – 135.000 lei. 
    Art.2.- Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este indicata in anexa nr.1, care face parte integranta 
din prezenta hotărâre. 
    Art.3. Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 
      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 
Nr. 78          
 
 
 



 
 

Anexă nr.1 la  HCL nr. 78 din03.11.2014 
 
 
 

RECTIFICAREA  
BUGETULUI CLUBULUI SPORTIV GILORTUL TG CARBUNESTI PE ANUL 2014 

 
Venituri                                                                                                      - lei -   
Denumire indicatori Buget initial 

aprobat prin 
HCL nr.4/2014  

Buget rectificat  
pe anul 2014 

Influente 
+/- 

Venituri totale , din care: 125.000  135.000 +10.000 
Subventii buget local 125.000 135.000 +10.000 
 
 
Cheltuieli                                                                                                   -lei - 
Denumire indicatori  Buget initial 

aprobat prin 
HCL nr.4/2014 

Buget rectificat  
pe anul 2014 

Influente 
+/- 

Cheltuieli, total din care  125.000 135.000 +10.000 
Chelt.cu colaboratorii,jucatori,staff tehnic, 
staff administrativ, arbitrii (protocol, mese 
fotbalisti,indemnizatii 
arbitraj,premii,salarii,etc.) 

75.000 80.000 +5.000 

Contributii la bugetul de stat aferent 
colaboratorilor  

2.000 17.000 +15000 

Cheltuieli taxe,transferuri,legitimatii ,taxe 
AJF GORJ 

4.000 4.000 0 

Cheltuieli deplasari la jocuri si antrenamente 12.000 12.000 0 
Obiecte de inventar (echipament , 
mingi,dotari vestiare) 

10.000 10.000 0 

Cheltuieli cu consumabilele 
(apa,medicamente, var pentru marcare teren 
de fotbal, benzina pentru masina de tuns 
gazon) 

4.000 4.000 0 

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane 
bancare,amenzi,majorari,etc) 

5.000 5.000 0 

Cheltuieli intretinere + utilitati stadion 20.000 10.000 -10.000 
Cheltuieli neprevazute  3.000 3.000 0 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                ROMÂNIA 
          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        
ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 
       CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind repartiţia apartamentului nr. 4, sc.2, et.1  din blocul ANL  

situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11 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 Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană; 
- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii aprobată prin HCL nr. 
44/25.04.2013;  
- Procesul verbal nr.18.921/27.10.2014 al comisiei de analiză a dosarelor pentru obţinerea unei 
locuinţe ANL; 
- prevederile HCL nr. 129/2008  privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul ANL;  
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .  
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu 
modificările si completările ulterioare  ; 
- prevederilor Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru 
punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru  
Locuinţe , 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 aprobă repartiţia apartamentului nr. 4, sc.2, et.1 din blocul ANL,  situat pe strada 
Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei BANU RALUCA MIRELA, începând cu data 
de 05.11.2014 
     Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
compartimentul de specialitate  vor  încheia contractul de închiriere.  
 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 03.11.2014, la  care 
      au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  3 noiembrie 2014 
Nr. 79           
 
              



               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL  
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii 

  
 

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 ; 
          - Prevederile Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, 
valorificarea şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor; 
         -  Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase 
din rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;  
        - Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare; 
        - OMAI nr. 718/30.06.2005;  
         În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în proprietatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în 
administrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă)  
a autospecialei de stins incendii R 12215DFA-APCA, disponibilizată de către Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenta. 
    Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de către autoritatea administraţiei publice locale 
executiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi 
se adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj. 
    Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios necesar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenta al oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, protecţia 
persoanelor, a animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât oraşul Tg.Cărbuneşti este o 
localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie uscata, cât şi la gospodăriile 
populaţiei în număr de 3673.   
    Art.4.- 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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 
Nr. 80          
 



 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014 
 
 

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. 356/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2014; 
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  
- adrese, rapoarte, referate  şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul 

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

- contul de execuţie de la data de 20.11.2014 ; 
 
        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 Bugetului local de venituri si cheltuieli, respectiv virări de  credite 
bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un program la altul în cadrul 
bugetului local de venituri şi cheltuieli  pe anul 2014, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi 
formular cod 11/01). 
    Art.2.-Se  aprobă rectificarea şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor si 
instituţiilor finanţate din venituri proprii si subvenţii,  respectiv virări de  credite bugetare de la un 
capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare si de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular 
cod 11/02).     
    Art.3.-  Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2014, conform 
anexei nr.3 (formular cod 14). 
    Art.4.-  Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 
    Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 
Nr. 81          
 



 
            ROMÂNIA 
       JUDEŢUL GORJ 
ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 
    CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti în Sistemul Naţional Electronic de plata  

online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) 
  

  
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  iimmppoozziittee  ssii  ttaaxxee  llooccaallee;  
- prevederile HG 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plata online 
a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar; 
- prevederile Ordinului 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional 
electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar; 
  
  
           În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
 

HOTĂRĂŞTE 
  

  
    Art.1.- Se aprobă înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti, titularul codului de înregistrare fiscala CF 
nr. 4898681, în Sistemul Naţional Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul 
bancar (SNEP). 
    Art.2.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.113/31.10.2011 se abrogă.         
    Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la 
îndeplinire prezenta hotărâre. 
    
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind retragerea  dreptului de folosinţă gratuită a unor terenuri situate în  

 vatra de sat Cojani, oraş 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 de specialitate al serviciului  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008; 
- prevederile H.C.L nr.37/27.05.2009 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 
existenţei construcţiei, numitei Boncu Paulina din com.Roşia de Amaradia, judeţul Gorj;       
- prevederile H.C.L nr.77/26.08.2013 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 
existenţei construcţiei, numitei Mutulete D.Maria din com. Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul 
Gorj;       
- prevederile H.C.L nr.105/31.10.2013 privind atribuire teren în folosinţă  gratuită pe durata 
existenţei construcţiei , numitului  Boroacă Ilie din com.Roşia de Amaradia, sat Seciuri , judetul 
Gorj,       

      - Prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor de construcţie, 
modificată si completată;  
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- Încetează dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 1000,83 mp (lot nr. 40) 
atribuit prin H.C.L nr.  37/27.05.2009  numitei  Boncu Paulina din comuna Roşia de Amaradia, ca 
urmare a decesului acesteia. 
    Art.2.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 944,00 mp (lot nr. 206) 
atribuit prin H.C.L nr.77/26.08.2013 numitei  Mutulete D.Maria din comuna Roşia de Amaradia, 
deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni. 
    Art.3.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită  a terenului în suprafaţă de 979,00 mp (lot nr. 207) 
atribuit prin H.C.L nr.105/31.10.2013 numitului  Boroaca Ilie din comuna Roşia de Amaradia , 
deoarece nu au fost începute lucrările de construire a locuinţei  în termen de 12 luni. 
    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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 12/28.01.2010 privind 

aprobarea ca amplasament pentru realizarea de locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi 
şi alţi angajaţi, de câtre Spitalul orăşenesc Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă de       
1.226 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2,  

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 serviciului  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului; 
- Prevederile P.U.G.–proiect nr  88/2003  de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin 
H.C.L nr.111/2007;  
 - Prevederile H.C.L nr.12/28.01.2010, privind aprobarea ca amplasament pentru realizarea de 
locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi şi alţi angajaţi, de câtre Spitalul orăşenesc 
Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă de 1.226 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit 
Nestor Vornicescu nr.2, judeţul Gorj; 
  - A.C.52/18.07.2013, proiectul nr.131/2013 privind Sistematizarea pe verticală a blocului ANL şi 
contractul de execuţie lucrări nr.13061/22.07.2013; 
 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

 
    Art.1.- Se revocă H.C.L nr.12/28.01.2010 privind aprobarea ca amplasament pentru realizarea de 
locuinţe de serviciu pentru medici, asistenţi şi alţi angajaţi, de către Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, 
a terenului în suprafaţă de 1.226,00 mp situat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor 
Vornicescu nr.2, judeţul Gorj, deoarece pe terenul respectiv au fost aprobate şi demarate lucrările 
necesare pentru sistematizarea pe verticală a blocului ANL, compus din 80 de apartamente.        
    Art.2.- 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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
   
 
 

HOTĂRÂRE 
privind organizarea  Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”  

Ediţia a-II-a,  13-14 decembrie 2014  
 
 
 

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

- proiectul de hotărâre;  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
- Expunerea de motive; 
- Raportul directorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;   
- Regulamentul de organizare Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”, ediţia aII-a;  
- Legea 215 / 2001 – Legea  Administraţiei Publice Locale , cu modificările şi completările 

ulterioare, republicată ; 
- OUG nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii 

aşezămintelor culturale;  
 
     În temeiul  art.45  din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 
    Art.1.-  Se aprobă organizarea Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”, Ediţia     
a-II-a în perioada 13-14 decembrie 2014, conform Regulamentului de organizare prevăzut în anexă, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.2.-  Pentru organizarea şi desfăşurarea Festivalului se aprobă  alocarea sumei de 1.420 lei astfel:  

- 900 lei – onorarii membrii juriului;  
- 520 lei – contravaloare masă ( 40x13 lei = 520 lei) 

   Art.3 -  Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi 
conducerea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.                
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004   

 
  
 
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 ; 
- solicitarea cu nr. 20383/19.11.2014 din partea domnului Ianăş Dumitru; 
- contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ; 
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, 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 rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004 începând cu data de 
19.12. 2014.  
                  (2) Predarea-primirea spaţiului în suprafaţă de 48 mp - clădire solară-, situat în zona blocuri 
( CT1 ),  se va face pe baza de proces-verbal de predare-primire încheiat între părţi.  
    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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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               ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind darea în administrare a Sistemului de alimentare cu apa sat Floreşteni, Oraş 
Tg.Cărbuneşti, către operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, C.E.D. 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 ; 
- referatul cu nr. 19790/10.11.2014;  
- adresa nr. 19085/29.10.2014 Administraţia Bazinală de Apa Jiu – Craiova;   

   - HCL nr. 9/28.01.2010;  
   - Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi  modificările ulterioare;  

- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 
- Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publica locala, republicată, 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 darea în administrare a Sistemului de alimentare cu apa sat Floreşteni, Oraş 
Tg.Cărbuneşti, către operatorul regional SC APAREGIO Gorj SA, C.E.D. Tg.Cărbuneşti pe bază de 
proces verbal de predare-primire, care va deveni anexă la contractul de delegare nr. 718/16.01.2008.                   
    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 26.11.2014, la  care 
      au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru. 
 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
 
 
 
 
 
 
 
Tg.Cărbuneşti,  26 noiembrie 2014 
Nr. 87          
 
 



                ROMÂNIA 
           JUDEŢUL GORJ 
ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 
        CONSILIUL LOCAL 
 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico – economici la obiectivul de investiţii : 

„Reabilitare strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş 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 al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ; 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ; 
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea 
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii", cu 
modificările si completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;        
- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  administraţia 
publica locala, republicata,  cu modificările si completările ulterioare ; 
         Analizând documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice întocmita de 
S.C. RONEVACON S.R.L. Tg. Jiu; 
        În temeiul  art.45  din Legea nr. 2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
  
      Art.1.- Se  aprobă Indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiţii  „Reabilitare strada 
Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti”, conform documentaţiei  tehnice– Reabilitare 
strada Pieţii, km 0+540 - km 1+932, oraş Tg.Cărbuneşti,  elaborata  de SC RONEVACON SRL 
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează : 

- VALOARE TOTALA  : 3.148.650 lei fără TVA;  
Din care :  - Valoarea lucrărilor ( C+M ) :    - 2.840.540 lei fără TVA ; 

- Cheltuieli diverse si neprevăzute : - 140.620 lei fără TVA ; 
    Art.2.- Cofinanţarea obiectivului de investiţii este asigurata de Bugetul local de venituri si cheltuieli 
al oraşului Tg.Cărbuneşti, în procent de  5%, din valoarea totala a obiectivului de investiţii, după cum 
urmează : 

VALOARE TOTALA    (lei fără TVA) BUGETUL LOCAL  (lei fără TVA) 
3.148.650 157.432 

    Art.3.- Oraşul Tg.Cărbuneşti îşi asuma operarea si întreţinerea obiectivului de investiţii după 
punerea în funcţiune. 
    Art.4.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCL nr.  64/30.10.2014  se abrogă. 
    Art.5.- 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 26.11.2014, la  care 
      au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri. 
     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  
              Luntraru Alexandru                                                         SECRETARUL ORAŞULUI 
                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  
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Anexă la HCL nr. 88/26.112014 
 

 
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 
Parametrii principali: 
          Categoria de importanţă a lucrărilor:                                  C -normală 
          Panta transversala a parţilor carosabile                                               2.5% 
 Suprafaţă strada:                                                                                            9744 mp     
          Suprafaţă santuri si rigole:                                                                              4650 mp     
          Suprafaţă trotuare:                                                                                          4176 mp                          
 Suprafata spatii verzi:                                                                                     3022 mp         
    
    Asupra structurii parţii carosabile se vor realiza urmatoarele activitati: 
 

- Curatirea suprafetei  
- Zonele cu burdusiri se trateaza prin refacerea sistemului rutier si inlocuirea pamantului 

geliv cu material granulat,asigurandu-se evacuarea apelor si asanarea corpului drumului. Se 
va sapa pe o adancime de 50 cm , se va asterne un strat de balast in grosime de 25 cm , apoi 
un strat de piatra sparta de 25 cm si un strat de mixtura sfaltica tip AB2 in grosime de 6 cm.   

- Amorsarea suparfetei se realizeaza in vederea aplicarii unui strat de preluare . 
- Asternerea unui strat de preluare denivelari tip AB2  in grosime medie de 3 cm pentru 

uniformizarea structurii rutiere . 
- De asemenea, se va realiza amorsarea suparfetei  in vederea aplicarii unui strat de mixturi 

asfaltice. 
- Asternerea unui strat de mixturi asfaltice tip  AB2 in grosime de 6 cm. 
- Asternerea unui strat de mixturi asfaltice tip  BAD25 in grosime de 5 cm. 
- Asternerea unui strat de uzura  tip  BA16 in grosime de 4cm. 
- Ridicarea la cota a caminelor existente presupune aducerea caminelor la nivelul partii 

carosabile modernizate,prin saparea si remontarea acestora.  
Principalele activitati in ceea ce priveste santurile sunt : 

- Desfacerea santurilor existente presupune spargerea betonului existent pe tronsoanle de 
drum unde acestea sunt din beton colmatat,indepartarea betonului si realizarea sapaturii  de 
pamant pentru refacerea santurilor.  

- Taluzarea santurilor se efectueaza  manual , pentru indepartarea vegetatiei si finisarea 
acestora.  

- Asternerea unui strat de nisip in grosime de 10 cm pentru realizarea santurilor de beton. 
- Realizarea santurilor de beton pe 1685 ml, avand  stratul de beton C35/40 in grosime de 

15 cm. 
- Realizarea rigolei carosabile pe 1364 ml. Se masoara la metru liniar(ml). 

Realizarea trotuarelor include urmatoarele activitati : 
- Sapatura de pamant la trotuare se efectueaza manual , pentru indepartarea vegetatiei si 

finisarea acestora.  
- Montarea bordurilor de 10x15 la trotuare.  
- Montarea bordurilor de 20x25 la trotuare.  
- Asternerea unui strat de balast stabilizat in grosime de 10 cm.  
- Asternerea unui strat de BA8 in grosime de 3 cm.  

Realizarea spatiilor verzi include urmatoarele activitati: 
- Asternerea unui strat de pamant vegetal in grosime de 10cm.  

Accesele in gospodarii se vor realiza prin intermediul  tuburilor de beton cu diametrul Ø400 mm 
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