
ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

 

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

- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive, 

dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ; 

- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei 

indicatorilor  privind finanţele publice; 

- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea  normelor metodologice  privind organizarea  şi 

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; 

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

ulterioare;  

- Deciziile nr. 18/04.11.2015 şi nr. 21/17.11.2015 emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor 

Publice Gorj, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 20.268/04.11.2015, respectiv  

20.914/18.11.2015; 

- adresele nr. 713/04.11.2015 şi 712/04.11.2015 emise de Şcoala Gimnazială nr.1 „George 

Uscătescu”, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 20.175/04.11.2015 şi nr. 20.176/04.11.2015; 

- adresele nr. 4.705/19.11.201 şi 4.704/19.11.2015 emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, 

înregistrate la instituţia noastră cu nr. 21.039/19.11.2015 şi nr. 21.040/19.11.2015; 

- referatul nr. 20.982/19.11.2015, întocmit de Vasiloiu Ion, medic veterinar la serviciul de 

gestionare câinii fără stăpân; 

- referatul  nr. 19.696/27.10.2015, întocmit de Corici Sorin şef  birou Administrarea Domeniului 

Public şi Privat; 

- referatul nr. 21.162/23.11.2015,  întocmit de Berbecel Adelin , referent in cadrul biroului stare 

civilă; 

- referat nr. 21.229/24.11.2015, întocmit de Caliţoiu Claudiu, inspector în cadrul biroului 

Gospodărire Urbană; 

- Ordonanţa nr. 47/23.10.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pa anul 2015 şi unele 

măsuri bugetare, art. 54 ; 

- adresa nr. 5 /19.11.2015, emisă de Clubul Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti, înregistrată la 

instituţia noastră cu nr. 21.005 /19.11.2015; 

- adresa nr. 8.571/18.11.2015, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, 

înregistrată la instituţia noastră cu nr. 20.910/18.11.2015 ; 

- contul de execuţie la data de 23.11.2015 ; 



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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, cu suma de 685,50 mii lei şi  modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli, 

respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, 

conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

 

 

 

 

 

    Art.2-  Se  aprobă rectificarea  Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 2.216,00 

mii lei şi modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul 

capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02). 

    Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 3   (formular cod 14).  

    Art.4.- 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 vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, 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,  24 noiembrie  2015 

Nr. 110 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării  Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

 al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

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

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

financiare modificata prin Legea nr.13/2011; 

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

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

- raportul final al concursului de promovare în grad profesional desfăşurat în perioada 20- 

22.10.2015 la sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;   



- HCL nr. 99/2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 

pe anul 2015;  

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

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

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă modificarea  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului  

oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

    Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei 

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, 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  
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Nr. 111 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 14.476/06.10.2005 



 

 

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. 20509/12.11.2015 din partea SC MĂCEŞU SRL; 

- contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2005;  

- 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.- Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2005  încheiat cu SC 

MĂCEŞU SRL, având ca obiect spaţiul situat în incinta Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” 

pentru o perioadă de 3 ani, începând cu data de 11.12.2015.  

    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 24.11.2015, la  care  

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  24 noiembrie  2015 

Nr. 112 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiţia a două apartamente  ANL 

 

 

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.20.976/19.11.2015 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 – legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei;  

- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, 

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, republicată, 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. 8, sc.3, et.3 din blocul ANL 2003,  situat pe 

strada Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei MARICA ROXANA LUMINIŢA, 

începând cu data de 01.12.2015. 

     Art.2.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 20, sc.D, et.3 din blocul ANL 2012,  situat pe 

strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei BÂRSAN ROXANA 

CARMEN, începând cu data de 01.12.2015.  

     Art.3.- 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 ordinare din data 24.11.2015, 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,  24 noiembrie  2015 

Nr. 113 

 

                   ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării tarifelor, practicate de SC Salubris  Gilort SRL, pentru serviciile de 

colectare si transport a deşeurilor de la persoanele juridice si fizice de pe raza  

oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare 

 

 

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;  

- Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 15.11.2011 privind aprobarea tarifelor practicate de SC 

Salubris Gilort SRL, din oraşul Tg.Cărbuneşti;  

- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata cu modificările ulterioare;  

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  195/2005 privind protecţia mediului;  

- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor; 

        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 tarifului practicat de către SC Salubris Gilort SRL 

Tg.Cărbuneşti pentru serviciul de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, 



inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim 

special,  pentru persoanele juridice de la 56.14 lei/mc la 68,87 lei/mc fără T.V.A, conform ratei 

inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj cu adresa nr. 55A din 07.05.2015. 

    Art.2.- Se aprobă modificarea tarifului practicat de către SC Salubris Gilort SRL 

Tg.Cărbuneşti pentru serviciul de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, 

inclusiv a deşeurilor toxice periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim 

special, pentru  persoanele fizice de la      4 lei/persoana/lună la 5,7 lei /persoana/lună conform 

ratei inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj cu adresa nr. 55A din 07.05.2015 

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

SC Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la  care  

au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 1 vot contra şi 

2 abţineri. 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  24 noiembrie  2015 

Nr. 114 

 

                 ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare 

 

 

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 Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor; 

- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c)  din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicata cu completările şi modificările ulterioare;  



- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;  

- prevederile  Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr.  195/2005 privind protecţia mediului;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

Art.1.- Începând cu data de 01.01.2016 se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a 

taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, prevăzut în 

anexă,  care face parte integranta din prezenta hotărâre.  

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 24.11.2015, la  care  

au participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 1 vot contra şi 

2 abţineri. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  24 noiembrie  2015 

Nr. 115 
 

 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 115 din 24.11.2015  

 

 

 

 

REGULAMENTUL 

de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare 

 în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare  



 

 

I. Reglementări generale 
         Art.1.-  Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare şi Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 

si completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”. 

         Art.2.-  In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri, se încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei 

Tg.Cărbuneşti. 

 

II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de 

depunere a taxei speciale de salubrizare). 

         Art.3.- Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului 

de salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare. 

        Art.4.- Taxa specială de salubrizare se plăteşte de persoanele fizice care au domiciliul sau 

reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate. 

 

III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare 

         Art.5.- (1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte în doua rate egale cu termene de plata la 

31 martie si 30 septembrie. 

                     (2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se 

percep majorări de întârziere conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura 

Fiscala.. 

                     (3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după 

caz, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii. 

                     (4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică 

măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, cu modificările si completările ulterioare. 

         Art.6.- Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din 

cadrul primăriei astfel: 

TAXELE 

SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE 

PERSOANE FIZICE TAXA 

Taxa gospodărie cu un singur membru 72 lei/gospodărie/an 

Taxa gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri 144 lei/gospodărie/an 

 

IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare 

         Art.7.- (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane 

fizice: 

- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 



martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările si completările ulterioare; 

 

 

 

 

- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de 

eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 

341/2004; 

- contribuabilii cu domiciliile in alte localitati, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti 

si fac dovada ca nu locuiesc la acel rol; 

- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu 

locuieşte nimeni. 

(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii 

documentelor justificative. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la 

alin.(1), care sunt în evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire la plata impozitelor si taxelor 

locale(aceste persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.  

Art.8.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice care poseda contract 

de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţii economici, iar punctul de lucru al 

agentului economic este domiciliul acestuia. 

Art.9.- Se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS 

GILORT SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate 

. 

V. Dispoziţii finale 
Art.10.- Colectarea deşeurilor municipale se va efectua de operatorul de salubrizare, SC 

SALUBRIS GILORT SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor 

oraşului. 

 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

              Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                            cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
 


