
                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al  

 domnului FUGARU ION,  prin pierderea calităţii de membru al  

Partidului  Democrat Liberal  şi   declararea locului de consilier local vacant  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  

       - REFERATUL–CONSTATATOR nr. 20596/22.11.2013 la proiectul de hotărâre privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al  domnului Fugaru Ion,  prin pierderea 

calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant;  

       - adresa nr. 2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PARTIDULUI 

DEMOCRAT LIBERAL  către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013;   

       - prevederile art.9, alin.2, litera h¹), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - prevederile art.71 alin.(2) lit. i) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului local al oraşului   Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.    

 

       În temeiul  art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului               

FUGARU  ION  prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal .   

               (2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului FUGARU ION. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

                   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

                 care au participat  13 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru 

                1 vot contra şi 2 abţineri.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 114 

 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

HOTĂRÂRE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al  

 domnului CIOPLEA ION,  prin pierderea calităţii de membru al  

Partidului  Democrat Liberal  şi   declararea locului de consilier local vacant  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

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

       - expunerea de motive;  

       - REFERATUL – CONSTATATOR  nr. 20597/22.11.2013 la proiectul de hotărâre privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al  domnului Cioplea Ion ,  prin pierderea 

calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant;  

       - adresa nr. 2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PARTIDULUI 

DEMOCRAT LIBERAL  către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013;   

       - prevederile art.9, alin.2, litera h¹), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - prevederile art.71 alin.(2) lit. i) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului local al oraşului   Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.    

 

       În temeiul  art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea  administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi  art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea 

nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului         

CIOPLEA  ION  prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal .   

               (2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului CIOPLEA  ION. 

    Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

                 care au participat  12 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru 

                 şi 2 abţineri.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 115 

 

 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului  IANĂŞ DUMITRU    

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;   

       - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 

local al domnului Ianăş Dumitru ;  

       - expunerea de motive,  

       - Raportul  la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Ianăş Dumitru ;  

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2013  prin care se constată încetarea de drept a mandatului 

de consilier local al domnului Fugaru Ion şi declararea locului de consilier vacant; 

       - adresa nr.2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013, adresată Consiliului Local 

al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

        - prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local administraţie publică, 

juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor;  

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al 

domnului IANĂŞ DUMITRU,  candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10 

iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al 

domnului FUGARU ION. 

    Art.2.- (1)Domnul IANĂŞ DUMITRU  va face parte din comisia de specialitate a consiliului local 

pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor . 

                (2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor se reorganizează în următoarea componenţă:  

preşedinte – Motorga Florin, secretar – Boţoteanu Marian, membri- Luntraru Alexandru, Vârdarie 

Dumitru, Ianăş Dumitru.  

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

                 care au participat  12  consilieri locali din 13  consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru 

                 şi 2 abţineri.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 116 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

HOTĂRÂRE 

privind  validarea mandatului de consilier local al 

 domnului  IONESCU MARIAN     

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 

           Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;   

       - procesul verbal al comisie de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier 

local al domnului Ionescu Marian;  

       - expunerea de motive,  

       - Raportul  la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

IONESCU MARIAN ;  

         - Hotărârea Consiliului Local nr. 115/2013  prin care se constată încetarea de drept a mandatului 

de consilier local al domnului Cioplea  Ion şi declararea locului de consilier vacant; 

       - adresa nr.2395 din 30.10.2013 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL, 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 18971 din 30.10.2013, adresată Consiliului Local 

al oraşului Tg.Cărbuneşti; 

        - prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile art. 6, alin. 2 şi  alin. 3 din  Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;  

       - procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate 

şi familie, activităţi social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, protecţie copiii,tineret şi sport; 

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

modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

    Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al 

domnului IONESCU MARIAN  candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din 10 

iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului  de consilier local al 

domnului CIOPLEA ION. 

    Art.2.- (1)Domnul IONESCU MARIAN  va face parte din comisia de specialitate a consiliului local 

pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte,muncă şi protecţie socială, 

protecţie copiii,tineret şi sport; 

                (2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi 

social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copiii,tineret şi sport se reorganizează în 

următoarea componenţă : preşedinte - Cocheci Constantin, secretar – Birău Dănuţ, membri - Neamţu 

Tatiana, Ivăniş Grigore, Ionescu Marian. 

    Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi 

persoanelor interesate. 

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

                 care au participat  13 consilieri locali din 14  consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru 

                şi 2 abţineri.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 117 

 



                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea  Festivalului Judeţean „ E VREMEA COLINDELOR”  

14-15 decembrie 2013  
 

 

 

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”;  

- 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” în perioada 

14-15 decembrie 2013, 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 2.000 lei astfel:  

- 500 lei – diplome şi  trofee; 

- 500 lei – pavoazarea Scenei  Centrului Cultural ( brad, beteală, instalaţii luminoase, etc.,)  

- 350 lei – sonorizare şi onorarii membrii juriului;  

- 650 lei – contravaloare masă (50x13 lei = 650 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 27.11.2013, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 118 

 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 



       CONSILIUL LOCAL                              

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe 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 de specialitate al biroului contabilitate, buget; 

      - 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.  5/2013- privind legea bugetului de stat pe anul 2013; 

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

      - referatul nr.19.919/14.11.2013 întocmit de dl.Stancioi Nicolae -  Politia Locală;  

      - referatul nr.19.913 /14.11.2013 întocmit  de  dl.Glodeanu Alin consilier personal. 

      - referatul nr. 19.503/07.11.2013 întocmit de Luntraru Cristian;   

      - referatul nr.20.203/19.11.2013 întocmit de dl.Mladin Mircea din cadrul serviciului SVSU;  

      - referatul nr.20.229.20.11.2013 întocmit de dl. Corici Sorin  din cadrul biroului ADPP; 

      - referatul nr.20.409/21.11.2013 întocmit de dl.Glodeanu Alin consilier personal; 

      - adresa nr. 2742/25.11.2013, transmisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.730/25.11.2013; 

      - decizia nr 22 / 25.11.2013, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la 

Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.971 / 27.11.2013, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor; 

      - adresa nr. 2.754/26.11.2013, transmisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.970/25.11.2013; 

      -   adresa nr. 405 / 26.11.2013, emisa de Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, înregistrata la Primăria 

Tg.Cărbuneşti cu nr. 20.972 /27.11.2013 ; 

      - contul de execuţi la data de 20.11.2013 ; 

        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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe 

capitole bugetare, între titluri, articole si alineate cu suma de – 56,00 mii lei,  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 2013, conform anexei nr. 2. 

(formular cod 14). 

    Art.3.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  din venituri 

proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02). 

    Art.4. – Se aprobă  achiziţionarea unei autoutilitare  marca Dacia în sistem leasing, în vederea 

dotării Politiei Locale  Tg.Cărbuneşti. 

    Art.5.- Anexele nr. 1,2  şi 3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 

şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .    

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la                  

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 119 

                   ROMÂNIA 



          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea  

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013 

              

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare 

modificata prin Legea nr.13/2011; 

- Prevederile art. 107  şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, 

republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. XVI alin.(2) din  Legea nr. 161/2003  privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea 

şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;   

- HCL nr. 76/2013 privind aprobarea Organigramei şi  Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate 

al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea 

Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj pentru anul 2013; 

- Rezultatul examenului de promovare în treapta profesională superioară a personalului contractual 

conform procesului verbal nr. 19167/2013;   

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

modificările şi completările ulterioare,  

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale 

serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi  II.          

   Art.2.- Se aprobă Organigrama şi  Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidenta a Persoanelor înfiinţat in  subordinea  Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. 

I/A şi  II/A.     

   Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B. 

   Art.4.- Anexele nr.  I, II, I/A, II/A,  I/B şi II/B fac parte integrantă din  prezenta hotărâre. 

   Art.5.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti   vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 120            

             ROMÂNIA 



       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

HOTĂRÂRE   

privind  atribuirea de  teren în folosinţă gratuita pentru tineri  numitului  

Hăinaru Florin Daniel,  în vederea realizării unei locuinţe 

 în oraş Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj 
 

 

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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;. 

       - Prevederile  Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personala ; 

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

H.C.L nr.111/2007 ;  

-   P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr . 39  /2006 , aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008 

      - Solicitarea nr.18.442/24.10.2013 a d-lui Hăinaru Florin Daniel din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul 

Ştefăneşti,  nr.65 , judeţul Gorj, privind atribuirea  unui  lot de teren, pentru construcţie locuinţă pentru 

tineri în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti; 

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

modificările şi completările ulterioare,  

           

HOTĂRĂŞTE 

 

           Art.1.-  Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata  existentei construcţiei terenul  în suprafaţa de 

500,00 mp. (20x25) lotul cu nr. 65 numitului Hăinaru Florin Daniel,   CNP 1851029181099, din 

oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Ştefăneşti, nr.65, judeţul Gorj, situat  în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti, 

judeţul Gorj  (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).  

           Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra  terenului menţionat la  art.1 este obligat  

sa înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului conform art.6 alin.(1) 

din Legea nr.15/2003 şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată. cu 

modificările şi completările ulterioare.   

                       (2) Nerespectarea acestei obligaţii  duce la retragerea dreptului de  folosinţa asupra 

terenului atribuit. 

           Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre.   

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 121           
 

                ROMÂNIA 



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

     

HOTĂRÂRE 

privind  darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş 

Tg.Cărbuneşti a unui teren în suprafaţa de 112,00 mp situat în partea de nord a căii de acces din 

strada Eroilor a clădirii- sediului din Tg.Cărbuneşti strada Tudor Arghezi, nr. 2 A, judeţul Gorj 

 

 

 

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 şi Amenajarea Teritoriului şi al biroului A.D.P.P.; 

        - Solicitarea cu nr.350861/11.11.2013 a Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia oraş 

Tg.Cărbuneşti,  înregistrată la instituţia noastră cu nr. 19740/12.11.2013  prin care solicită  darea în 

administrare a terenului în suprafaţă  de 125,19 mp situat în partea de nord a căii de acces din strada 

Eroilor a clădirii sediului din Tg.Cărbuneşti, strada Tudor Arghezi nr.2 A, judeţul Gorj;  

      - Prevederile art.36 alin(2), lit.c), alin.(5), lit. a), art123 ale Legii nr.215 /2001– privind 

administraţia publică locală,   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.-   Se aprobă  darea în administrarea Inspectoratului de Poliţie al judeţului Gorj –Poliţia 

oraş Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţă  de 112,00  mp situat în partea de nord a căii de acces din 

strada Eroilor  a  clădirii- sediului din Tg.Cărbuneşti, strada Tudor Arghezi, nr.2 A, judeţul Gorj, 

pentru parcarea autoturismelor din dotare şi asigurarea condiţiilor de siguranţă. Terenul este identificat 

prin planul de situaţie anexat la prezenta hotărâre. 

         Art.2.- Terenul aferent incintei Internatului Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” se diminuează 

cu  suprafaţa de teren de 112,00 mp (1639,00 mp  -112,00 mp = 1527,00 mp).    

         Art.3- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea 

Poliţiei Tg.Cărbuneşti, vor asigura  ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri .  

 

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

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

                 şi 1 vot contra. 

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

  

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 122 

 

 



            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind scoaterea din funcţiune,  casarea si valorificarea bunului-mijloc fix –  

“Rezervor 25 mc  cu serpentina stadion”  din domeniul privat 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 nr. 20333/20.11.2013; 

       - Cererea domnului Dobrotă Vasile referent - Centrul Cultural „Tudor Arghezi” prin care solicita 

scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea  bunului-mijloc  fix „Rezervor 25 mc cu serpentina 

stadion” cu valoarea de inventar de 2.856 lei; 

       - prevederile Legii nr.15/1994, republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat in active 

corporale si necorporale, pct.22 si 23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr15/1994, 

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.909/1997, modificata si completata;  

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea  bunului-mijloc fix „Rezervor 

25mc cu serpentina stadion”  având valoarea de inventar de 2.856 lei, inventariat in domeniul privat 

al oraşului Tg.Cărbuneşti. 

    Art.2.- Suma încasata din valorificarea bunului casat se face venit la bugetul Centrului Cultural 

,,Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti . 

    Art.3.-  Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a bunului-

mijloc fix „Rezervor 25 mc cu serpentina stadion” cu valoarea de inventar de 2.856 lei. 

    Art.4.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura  

ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri .  

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

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

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 123 

 

 



 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG.CĂRBUNEŞTI 

      CONSILIUL LOCAL                                

 

 

 

HOTĂRÂRE   

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv 

 „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI”  pe 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  de specialitate nr. 20332/20.11.2013;   

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

ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.5/ 2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013 ; 

       - prevederile Legii nr.69/2000 - Legea educaţiei fizice si sportului, 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 rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Gilortul 

Tg.Cărbuneşti”, pe anul 2013, astfel : 

                       Venituri totale – 141.000 lei, din care: 

                                           -   31.000 lei - venituri proprii 

                                           - 110.000 lei – subvenţie de la bugetul local 

                      Cheltuieli totale – 141.000 lei. 
    Art.2.- Detalierea veniturilor si a cheltuielilor este indicata in anexa nr.1, care face parte integranta 

din prezenta hotărâre. 

    Art.3.- Primarul, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi conducerea   

Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti” vor asigura  ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.11.2013, la    

                 care au participat  12 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru 

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 124 

 

 



 

Anexă  la  HCL  nr. 124 din 27.11.2013 

 

 

 

 

BUGETUL   DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  AL  

 CLUBULUI  SPORTIV  „GILORTUL TG.CĂRBUNEŞTI”  PE ANUL 2013 

 

 

 

Venituri                                                                                                                   -LEI-  

Denumire indicatori Buget iniţial 

aprobat prin 

HCL nr.59/2013 

Buget 

rectificat  

HCL 

124/27.11.2013 

 

 

Influenţe 

Venituri totale , din care: 131.000  141.000  + 10.000  

Donatii si sponsorizari 30.000 30.000 0 

Subventii buget local 100.000 110.000 + 10.000 

Alte venituri 1000 1000 0 

 

Cheltuieli                                                                                                  -LEI- 

Denumire indicatori Buget iniţial 

aprobat prin 

HCL nr.59/2013 

Buget 

rectificat  

HCL 

124/27.11.2013 

 

 

Influenţe 

Cheltuieli, total din care  131.000 141.000 + 10.000 

Chelt.cu colaboratorii,jucători,staff tehnic, 

staff administrativ, arbitrii (protocol,mese 

fotbalişti,indemnizaţii 

arbitraj,premii,salarii,etc.) 

78.000 88.000 + 10.000 

Contribuţii la bugetul de stat aferent 

colaboratorilor  

12.000 12.000 0 

Cheltuieli taxe,transferuri, legitimaţii, taxe 

AJF GORJ 

6.000 6.000 0 

Cheltuieli deplasari la jocuri si 

antrenamente 

15.000 15.000 0 

Obiecte de inventar (echipament , mingi, 

dotări vestiare) 

10.000 10.000 0 

Cheltuieli cu consumabilele 

(apa,medicamente, var pentru marcare teren 

de fotbal, benzina pentru maşina de tuns 

gazon) 

2.000 2.000 0 

Alte cheltuieli-amortizare,comisioane 

bancare,amenzi,majorări, etc.) 

5.000 5.000 0 

Cheltuieli neprevăzute  3.000 3.000 0 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

       Săvescu Grigore                                                                     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 



 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

                                                

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007  

 

 

 

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 Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - solicitările nr. 7303/04.04.2013 şi 20081/15.11.2013 din partea dl.Giurea Ion;     

       -Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

       - Codul Civil; 

 

 

     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 prelungirea contractului de închiriere nr. 23617/18.12.2007 încheiat între 

oraşul Tg.Cărbuneşti şi Giurea Ion, având ca obiect spaţiului  în suprafaţa de 15,36 mp - situat în 

strada Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 18.12.2013. . 

                   

     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 27.11.2013, la    

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

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 125 

 

 

 



 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                       

          

 

                                                

HOTĂRÂRE 

privind  scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii a spaţiului în suprafaţă de 21,89 mp 

situat în incinta Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”   

 

 

 

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 Adm.Dom.Public şi Privat;  

       - Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

       - Codul Civil; 

 

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

modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

   Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea închirierii a spaţiului în 

suprafaţă de 21,89 mp situat în incinta Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” oraş Tg.Cărbuneşti, în 

vederea desfăşurării de activităţi comerciale.    

   Art.2.-  Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 5,50 lei/mp/luna 

si va fi indexat anual cu indicele de inflaţie. 

   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 27.11.2013, la    

                  care au participat  14 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru 

                 şi 2 abţineri.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                Săvescu Grigore                                                                  SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 27 noiembrie 2013 

Nr. 126 
 


