
      ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Clubul Pensionarilor” 

către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești   

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

      - referat nr. 21.760/04.11.2016 din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”  Tg. 

Cărbuneşti; 

      - protocolul nr.2420/05.02.2016 încheiat între Orașul Tg. Cărbunești si Ministerul Dezvoltării 

Regionale si Administrației Publice  prin Compania Naționala de Investiții  „C.N.I. ” S.A;       

      - prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică cu completările şi 

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

modificările 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 folosinţă gratuită a imobilului „Clubul Pensionarilor” către  Centrul 

Cultural  „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbuneşti, în condiţiile convenite între cele două părţi şi înscrise 

în Protocolul încheiat în acest sens.            

    Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi  

Centrul Cultural „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    



                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 120 

 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

         CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind cumpărarea unui teren în suprafață de 810 mp de către Orașul Tg-Cărbunești în 

strada Pădurea Mamului în scopul realizării lucrărilor de investiții „ Reabilitări străzi și 

amenajări parcări zona blocuri - Strada Pădurea Mamului, oraș Tg. Cărbunești”  

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      - raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

      - Adresa nr. 22020/09.11.2016 din partea d-lui Istratie Florentin Sorinel; 

      - prevederile Art. 36 alin.(2), lit.c) si art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare ; 

     - Art. 863 lit.a) din Noul Cod Civil ; 

     - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicată;  

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

cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 

 

     Art.1.- Se aprobă cumpărarea de către UAT Orașul Tg-Cărbunești a terenului în suprafața de 

810 mp situat în strada Pădurea Mamului  (lângă terenul de tenis sintetic) oraș Tg. Cărbunești, 

județul Gorj. 

     Art.2.-  Valoarea terenului va fi stabilita prin raport de evaluare care se va întocmi in 

condițiile legii si va fi supus aprobării consiliului local, prețul final de vânzare se va stabili  prin 

negociere directă. 

    Art.3.- Se aprobă încheierea unei promisiuni de vânzare–cumpărare între proprietarul 

terenului domnul Istratie Florentin Sorinel cu domiciliul Tg. Cărbunești, str. Trandafirilor, nr.10 

și UAT Oraș   Tg. Cărbunești și plata sumei de 5.000 lei ca avans din valoarea totala în 



momentul semnării promisiunii la notariat, restul sumei urmând sa fie plătită în momentul 

încheierii contractului de vânzare-cumpărare. 

    Art.4.- Se împuternicește primarul UAT  Oraș Tg. Cărbunești domnul Birău Dănuț pentru 

semnarea promisiunii de vânzare - cumpărare și a contractului de vânzare – cumpărare,  care se 

legitimează cu CI seria GZ nr 461057 CNP :1780702181163, eliberata de SPCLEP Tg. 

Cărbunești la data de 29.06.2012. 

   Art.5.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 121 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Indicatorilor  tehnico-economici la obiectivul de investiții 

 „Construire pod peste Valea Ungurelu-Ștefănești, intersecție cu DC 27, KM 3+360,  

orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj –varianta ocolitoare” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești 

 Având  în vedere : 

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

      - expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si 

Privat; 

       - prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

       - prevederile Legii nr. 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 și Ordinul nr. 

863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 



privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor 

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective 

de investiții si lucrări de intervenții" cu modificările si completările ulterioare; 

     - prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, privind  

administrația publica locala, republicata,  cu modificările si completările ulterioare; 

     - documentația tehnico-economica a obiectivului de investiții întocmita de S.C. 

PROREDRUM SRL 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 și centralizatorul cheltuielilor pe obiectivul 

de investiții „Construire pod peste Valea Ungurelu-Ștefănești, intersecție cu DC 27, KM 

3+360, orașul Tg. Cărbunești, județul Gorj –varianta ocolitoare”, conform documentației  

tehnice  elaborată  de SC PROREDRUM SRL Tg. Jiu, în conformitate cu anexa care face parte 

integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează : Cheltuieli pentru Investiția de baza 

(C+M): 118.701,00 lei cu TVA. 

    Art.2.- Primarul oraşului și compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti 

vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 122 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 
 

 

 

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



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

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

nr. 21.759/ 04.11.2016; 

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

- OMFP nr. 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

ulterioare; 

- analiza efectuată asupra contului de execuție  la data 31.10.2016; 

- Decizia nr. 27/27.10.2016, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 21.373/31.10.2016; 

- referatul nr. 21731/04.11.2016 întocmit de Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul 

biroului ADPP; 

- referatul  nr. 21668/03.11.2016, întocmit de Corici Sorin, șef birou ADPP; 

- adresa nr. 586/02.11.2016, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 „George Uscătescu”, înregistrată 

la instituția noastră cu nr. 21.574/02.11.2016; 

- adresa nr. 3162/02.11.2016, emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 21.634/03.11.2016; 

- referatul nr. 21676/03.11.2016, întocmit de Șain Simona,  consilier principal în cadrul Direcției 

de asistență socială; 

- referatul nr. 21.666/03.11.2016, întocmit de Ungureanu Silviu Ion, consilier personal al 

primarului; 

- contul de execuție la data de 04.11.2016. 

- nota informativă nr. 22.094/09.11.2016 întocmită de Borcan Alin Paul - șef  Serviciu buget, 

contabilitate, resurse umane;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

    Art.1.- (1)  Se  aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016  al 

orașului Tg Cărbunești  cu suma  102,00 mii lei, detaliat  la  venituri  pe capitole și subcapitole și  

cu suma de 102,00 mii lei la cheltuieli,  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, 

respectiv titluri, articole și alineate bugetare și modificarea Bugetului local de venituri și 

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

altul, conform anexei nr.1. (formular  cod 11 și formular cod 11/01). 

        (2)  Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

14.115,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.795,73 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei.  

 

 

 

 

 



 

    Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă 

la secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 12.937,90 mii lei  și la cheltuieli în sumă de 

12.937,90 mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.177,88 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.857,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform 

anexei nr. 3. 

    Art.3.- Se aprobă  „Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform 

anexei nr. 4 (formular cod 14).           
    Art.4.- Anexele nr. 1, 2, 3 și 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

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

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

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                           SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

      

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 123 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind participarea și contractarea finanțării nerambursabile în valoare de 998.239 lei  de la 

Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire– beneficiari unități administrativ-teritoriale, instituții publice si unități de 

cult, conform Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016,  

publicat in  M. Of nr. 747 din 26 septembrie 2016 

 

 

 

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

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

motive; 

      - raportul de specialitate al biroului ADPP;  

       - adresa  Spitalului orășenesc de urgență Tg. Cărbunești nr. 8400/14.10.2016 înregistrată la 

Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 18510/17.10.2016  ; 

      -  prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016; 

      - nota de fundamentare nr. 21.732 din 04.11.2016;  

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

cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

       

     Art.1.- Se aprobă participarea și contractarea finanțării nerambursabile în valoare de 998.239 

lei  de la Administrația Fondului Pentru Mediu pentru proiectul „Instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj”,  conform 

Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 1818/2016 prin aplicarea la Programul 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire– beneficiari unități administrativ-

teritoriale, instituții publice si unități de cult.  



   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 extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

      

 

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 124 
 

 

              ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

     privind aprobarea Studiului de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor 

clasice de încălzire la  

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 
 

 

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

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

motive; 

      - raportul de specialitate al biroului ADPP;  

      - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 

documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții si lucrări de 

intervenții;     

      -  Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr 1818/2016; 

       - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Instalarea sistemelor 

de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 
; 

      - prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

      - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica; 



       - prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, 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 Studiul de fezabilitate al proiectului „Instalarea sistemelor de încălzire 

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 

încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” pentru care se solicita 

finanțare prin Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie 

regenerabila, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari 

unități administrativ teritoriale, instituții publice si unități de cult. 

    Art.2.- Se aprobă Studiul de fezabilitate conform anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 

28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiectivul de investiții si lucrări de intervenții. 

    Art.3.- Persoana desemnată sa reprezinte solicitantul este domnul Birău Dănuț - primarul 

orașului   Tg. Cărbunești, județul Gorj.    

    Art.4.-  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 extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 125 

 

 

 

     ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asigurării cotei de cofinanțare necesară privind aplicarea la Programul 

privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabila, inclusiv 

înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire– beneficiari unități administrativ-

teritoriale, instituții publice si unități de cult cu proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire 

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 

încălzire la  



Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj” 

 

 

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

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

motive; 

       - raportul de specialitate al biroului ADPP;  

       -  prevederile Ordinului Ministrului Mediului , Apelor și Pădurilor nr 1818/2016; 

        - studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Instalarea 

sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 

completarea sistemelor clasice de încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, 

județul Gorj” 
       - prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

       - prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publica; 

       - prevederile art.36 alin (2) lit.b, alin.(4) lit.d precum si pe cele ale art.126 din Legea 

administrației publice locale nr.215/2001, 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.- În situația în care proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Administrația 

Fondului pentru Mediu, se aprobă asigurarea cofinanțării din valoarea cheltuielilor eligibile si 

susținerea cheltuielilor neeligibile privind proiectul „Instalarea sistemelor de încălzire care 

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de 

încălzire la Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești, județul Gorj”. 
    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 extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

      

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 126 
 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 



ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și Grupul 

de Inițiativă locală DEL în cadrul programului -   „Împreună pentru Comunitate” pentru 

grupurile de iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în 

proiectul  

„zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”  

 

 

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

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

motive; 

      - raportul de specialitate al biroului ADPP;  

       - prevederile H.G. nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de 
incluziune a cetăţenilor români 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 nr. 21.577/02.11.2016  a Grupul de Inițiativă locală DEL Tg.Cărbuneşti;  

      - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

      - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 încheierea  Protocolului de Colaborare între orașul Tg. Cărbunești și 

Grupul de Inițiativă locală DEL în cadrul programului - „Împreună pentru Comunitate” pentru 

grupurile de iniţiativă lansat de Agenția de Dezvoltare Comunitara “Împreună” – Partener în 

proiectul „zefiR- Împreună pentru puterea de acțiune”,prevăzut în anexă, care face parte 

integranta din prezenta hotărâre.  

     Art.2.- Se aprobă punerea la dispoziție a terenului în suprafața de 279 mp situat  în  strada 

Gării,  Oraș Tg. Cărbunești   pentru amenajarea unui  spațiu de recreere –socializare. 

     Art.3.- Se aprobă contribuția Orașului Tg. Cărbunești la  realizarea proiectului cu suma de 

10.120 lei pentru  amenajarea  unui  spațiu de de recreere –socializare. 

     Art.4.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru 

semnarea Protocolului de Colaborare  intre Orașul Tg. Cărbunești si Grupul De Inițiativa locala  

DEL. 

     Art.5.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 09.11.2016, la  

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

file:///C:/Documents%20and%20Settings/PaulV/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp920068/00145729.htm
file:///C:/Documents%20and%20Settings/PaulV/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp920068/00145729.htm


 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

Tg. Cărbunești,  09 noiembrie 2016 

Nr. 127 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale 

Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
      - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate; 

- Nota de fundamentare a Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  nr. 9004 din 

07.11.2016  înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 21.794 din 07.11.2016;    

- prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 

exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare  și Normele Metodologice de aplicare a acesteia;  

- prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. (2) litera a),  alin. (3) litera b) şi ale art. 115, alin. (1), litera b) din 

Legea 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  Organigrama și Statul de funcţii ale Spitalului Orășenesc de Urgenţă         

Tg. Cărbunești,  prevăzute în anexele nr. 1 și 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.   

       Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. 

Cărbunești, şi conducerea Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 128 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  încheierii Protocolului  între Primăria orașului Tg. Cărbunești  și  

Școala Populară de Artă  Tg. Jiu  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; 

       - raportul de specialitate al Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;  

       - prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;         
       - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 încheierea  Protocolului între Primăria orașului Tg. Cărbunești  și Școala 

Populară de Artă  Tg. Jiu, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

     Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru 

semnarea Protocolului menționat la art.1. 

     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 129 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 



Având în vedere:     
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 150/10.11.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 22.195/11.11.2016;   

- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;  

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

modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea  serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

     Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg. Cărbunești, domnul Birău Dănuț în 

calitate de reprezentant al oraşului Tg. Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de 

Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a 

comunei  Dănești,  a comunei Godinești  și a orașului Tismana. 

             Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 130 

 

 

            ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

HOTĂRÂRE 



privind stabilirea chiriilor pentru  anul 2017 la contractele ce au ca obiect  locuințele pentru tineri 

destinate închirierii, realizate de ANL  pentru locuințele situate în orașul Tg. Cărbunești  

 

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

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- referatul cu nr. 21996 /2016 al  Sv. Urbanism  Amenajarea Teritoriului  si Gospodărie Urbană;  

- prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ; 

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare;  

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile HG nr. 251/2016 privind  modificarea si completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998;   

- prevederile Ordinului 1077/2016 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat 

pentru anul 2016, în vederea vânzării locuinţelor pentru tineri; 
 - prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) și d) și alin.(4) lit.c) din Legea nr. 215/2001, republicata 

privind administrația publica  locala ;  

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.-  Se  stabilește cuantumul  chiriilor  pentru  anul 2017 la locuințele  de tip ANL situate  

în     Tg. Cărbunești, str. Pădurea Mamului, nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, 

pentru titularii de contracte  de închiriere care au vârsta sub 35 de ani,  conform anexei nr. 1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

    Art.2.- .  Se  stabilește cuantumul  chiriilor  pentru  anul 2017 la locuințele  de tip ANL situate  

în  Tg. Cărbunești , str. Pădurea Mamului,  nr.11 și str. Mitropolit Nestor Vornicescu , nr.2 , 

pentru titularii de contracte  de închiriere care au vârsta peste 35 de ani,  conform anexei nr. 2, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

   Art.3.- Modificarea chiriei se face începând cu data de 01.01.2017 prin acte adiționale la 

contractele de închiriere existente. 

   Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. 

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  



 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 131 

 

           ROMÂNIA 

       JUDEŢUL GORJ 

ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL                                         
 

 

HOTĂRÂRE 

privind repartiția apartamentului nr. 8, sc.1, et.3 din blocul ANL 2003 

 situat pe strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj,  

       Având în vedere: 

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

- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului, Gospodărie Urbană şi 

Protecția Mediului;  

- Lista solicitanților  care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,  propunerile 

privind ordinea si modul de soluționare a cererilor, aprobată prin HCL nr. 17/29.02.2016;  

- Procesul verbal nr. 22.097/09.11.2016  al comisiei de analiză a dosarelor pentru obținerea unei 

locuințe ANL privind propunerea  de repartizare a locuinței libere; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg. Cărbunești  nr. 129 /2008; 

- prevederile Legii 114/1996 – privind locuințele  republicata, cu modificările si completările 

ulterioare;  

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

republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru  

Locuințe, 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 repartiția apartamentului nr. 8, sc.1, et.3, din blocul ANL 2003, situat pe 

strada Pădurea Mamului, nr. 11, orașul Tg. Cărbunești, începând cu data de 01.12.2016 

domnului POPESCU DRAGOȘ ALEXANDRU.  

   Art.2.- În baza repartiției aprobate de consiliul local, primarul și compartimentul de 

specialitate vor încheia contractul de închiriere.         

    Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg. 

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 132 

 

         

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

în oraşul Tg. Cărbunești şi satele aparţinătoare 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

   Având  în vedere : 

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

- expunerea   de motive; raportul de specialitate;  

- Prevederile 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  Legii 227/2015 privind Codul fiscal; 

- 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 01.01.2017 se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare 

a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg. Cărbunești 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 24.11.2016, la  care 

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

împotrivă și           2 abțineri.  

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 133 

 

       

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea cuantumului  cotizației și participare la plata serviciilor de consultanta 

pentru partener public Orașul Tg. Cărbunești  la Asociația Grup de Acțiune Locală „GILORT” 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, având în vedere: 
       - proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - expunerea de motive; 

       - raportul de specialitate; 

  - hotărârea AGA GAL „GILORT” nr. 7 din data de 27.09.2016; 

  - proces-verbal de predare primire Strategia de Dezvoltare Locala GAL Gilort 2016 -2020; 

   - prevederile art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 

215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările 

ulterioare; 



         - prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, privind asociațiile și fundațiile cu 

modificările și     completările ulterioare; 

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

completările ulterioare; 

      - prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1.- Se aprobă plata contribuției în cuantum de 6.700 lei din valoarea totala a 

serviciilor de consultanță contractate de către „GAL GILORT” pentru elaborarea Strategiei de 

Dezvoltare Locala (SDL)  2016-2020, de către Orașul Tg. Cărbunești,  într-o singură tranșă. 

Art.2.- Începând cu anul 2017 cuantumul cotizației pentru Orașul Tg. Cărbunești va fi in 

valoare de 5500 lei/an conform art. 1 din hotărârea AGA GAL „GILORT”  nr. 7 din data 

27.09.2016. 

            Art.3.- Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, județul Gorj  împreună cu compartimentele din 

cadrul aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

     Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 4 abțineri.  

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 134 

 

 
              
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

 al  oraşului Tg. Cărbunești pe anul 2016 

 

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

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

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

22.908/23.11.2016; 

- 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. 339/18.12 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016; 

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

- adresa nr. 9.455/21.11.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 22.771/22.11.2016; 

- adresa nr. 9.225/18.11.2016, emisă de Ministerul Sănătății – Direcția de Sănătate Publică Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 22.644/18.11.2016;  

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

   Art.1.-(1)Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg. 

Cărbunești cu suma 47,00 mii lei detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și cu suma de 47,00 mii lei 

la cheltuieli  detaliat pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate 

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

           (2) Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 se stabilește la venituri în sumă de 

14.162,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.842,73 mii lei  cu un deficit de 679,95 mii lei. 

   Art.2.- Bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al orașului Tg Cărbunești se aprobă la 

secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 12.937,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 12.937,90 mii 

lei, conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 1.224,88 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 1.904,83 mii lei, cu un deficit de 679,95 mii lei, conform anexei nr. 3. 

   Art.3.- Se aprobă ”Programul de investiții propuse a se realiza în anul 2016” conform anexei nr. 4 

(formular cod 14). 

  Art.4.- (1) Se aprobă rectificarea Bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților  

finanțate integral sau parțial din venituri proprii cu suma de 609,00 mii lei , conform anexei nr. 5 

(formular cod 11 și formular cod 11/02).  

               (2) Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii pe anul 2016,  se stabilește la venituri în sumă de 30.596,86 mii lei și la 

cheltuieli în sumă de 30.694,50 mii lei , cu un deficit de 97,64 mii lei. 

  Art.5.- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial 

din venituri proprii pe anul 2016 se aprobă la secțiune de funcționare cu venituri în sumă de 29.906,86 

mii lei și la cheltuieli în sumă de 30.004,47 mii lei cu un deficit de 97,61 mii lei, conform anexei nr.6,  iar 

la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 690,00 mii lei și cheltuieli în sumă de 690,03 mii lei, 

cu un deficit de 0,03 mii lei, conform anexei nr. 7. 

  Art.6.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, și 7  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.7.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile și serviciile de specialitate din cadrul instituţiei 

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

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care au 

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

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                                                   

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 135            

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 



ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea participării Primăriei Tg. Cărbunești la 

 Programul „Școală după școală:Hai la școală! ”  

   

 

 

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

      - adresa nr. 1531 din 17.11.2016 a Școlii Gimnaziale nr. 1 „George Uscătescu” înregistrată la 

Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 22.586 din 17.11.2016;    

     - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 215/2001 – privind administrația publica locala republicata, 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 participarea  Primăriei Tg. Cărbunești la Programul „Școală după 

școală:Hai la școală! ” alături de Școala Gimnazială nr.1 „George Uscătescu” și fundația „Terre 

des homes” din Elveția și alocarea din bugetul local pe anul 2017, a sumei de 20.000 lei, pentru 

anul calendaristic 2017.  

     Art.2.- Se împuternicește Primarul Orașului Tg. Cărbunești  d-nul Birău Dănuț pentru 

semnarea Contractului de finanțare pentru  Programul „Școală după școală:Hai la școală! ” 

     Art.3.- Primarul orașului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbunești vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 



 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 136 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

     

 

 

HOTĂRÂRE 

 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile 

decembrie  2016 și ianuarie, februarie 2017 

 

 

 

Consiliul Local al  oraşului Tg. Cărbunești ,  

       Având în vedere: 

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

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

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

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

673/2002; 

              - propunerile  formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de  24 

noiembrie 2016, conform procesului verbal al şedinţei; 

                         

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

 

               Articol unic:  Doamna consilier local NOVAC AURORA VICTORIA   se alege în 

funcţia de preşedinte de şedinţă  pe  lunile decembrie 2016 și ianuarie, februarie 2017. 

 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2016, la  care 

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

 

       PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  24 noiembrie 2016 

Nr. 137 

 
 


