
     ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea  Hotărârii  Consiliului Local nr. 97/25.10.2007  privind regimul juridic al 

terenului în suprafața de 2194 mp, situat in Tg. Cărbunești, strada Tudor Arghezi,  

nr.2 A, 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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului si biroul 

Administrarea domeniului public si privat;  

    - Adresa cu nr. 428029/12.10.2016 a Inspectoratului de Politie Județean  Gorj - Politia orașului 

Tg. Cărbunești,  înregistrată la instituția noastră cu nr. 17975/12.10.2016, prin  care solicită 

abrogarea H.C.L Tg. Cărbunești cu nr. 97/25.10.2016 ;  

        - H.G. nr. 1705/2006- Anexa 1 – publicata in M.Of. nr. 1020 bis; 

        - H.C.L nr. 97/25.10.2007; 

        - Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata cu completările și 

modificările ulterioare; 

        - prevederile art. 64 din Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-  Se abrogă  Hotărârea  Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 

97/25.10.2007  privind regimul juridic al terenului în suprafața de 2194 mp, situat in, strada 

Tudor Arghezi, nr.2 A, județul Gorj întrucât potrivit art.3 alin.(2) din  Legea 213/1998 privind 

bunurile proprietate publică, republicată, coroborat cu punctul I,  nr. crt. 29 din Anexa la aceeași 

lege, acest teren alcătuiește domeniul public al statului.    

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

Cărbunești vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.    

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, 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,  18 octombrie 2016 

Nr. 110 
 

 

               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 

16110/15.09.2016; 

- 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; 

- analiza efectuată asupra contului de execuție  la data 10.10.2016 ; 

- implementarea programului ”Forexebug”, impus de Ministerul Finanțelor Publice ; 

- Decizia nr. 24/29.09.2016, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 16.837/29.09.2016; 

- adresa nr. 507/06.10.2016, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.413/07.10.2016; 

- adresa nr. 2.982/10.10.2016, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 17.588/10.10.2016; 

- solicitarea nr. 7/14.09.2016 întocmită Vodislav Ion, preot paroh la Parohia Pojogeni, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 16.078/14.09.2016; 

- referat nr. 16.681/27.09.2016 întocmit de Surlea Iulia, inspector Urbanism și Mladin Mircea – 

SVSU Tg Cărbunești; 

- adresa nr. 2.794/29.09.2016, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi, înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 16.834/29.09.2016; 



- referatele  nr. 16.829/29.09.2016, nr. 17.053/04.10.2016, nr. 17.551/10.10.2016  întocmite de 

Ciontescu Constanța, consilier superior în cadrul biroului ADPP; 

- referat nr. 16.954/03.10.2016, întocmit de Corici Sorin, șef birou ADPP ; 

- referat nr. 17.546/10.10.2016, întocmit de dr. Vasiloiu Ion, medic veterinar la serviciul de 

gestionare a câinilor fără stăpân; 

- adresa nr. 8.360/12.10.2016, emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, 

înregistrată la instituția noastră cu nr. 17.924/12.10.2016; 

- referatul  nr. 18.032/13.10.2016 întocmit de Calițoiu Claudiu, inspector Gospodărie Urbană ; 

         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 457,00 mii lei, detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și 

cu suma de 457,00 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 

14.013,78 mii lei și la cheltuieli în sumă de 14.693,73 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 12.845,90 mii lei și la cheltuieli în sumă de 

12.845,90 mii lei,  conform anexei nr. 2,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 

1.167,88 mii lei și cheltuieli în sumă de 1.847,83 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 6,00 mii lei  și 

modificarea  bugetului  de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii, respectiv virări de credite  bugetare în cadrul  capitolelor 

bugetare , de la un program la altul, conform anexei nr. 5 (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 29.987,86 mii 

lei și la cheltuieli în sumă de 30.085,50 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 secțiunea de funcționare cu venituri în 

sumă de 29.344,86 mii lei și la cheltuieli în sumă de 29.442,47 mii lei cu un deficit de 97,61 mii 

lei conform anexei nr. 6,  iar la secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 643,00 mii lei și 

cheltuieli în sumă de 643,03 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 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 111 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Anexei nr. 2 la HCL nr. 101 din 22.09.2016  -  Situația privind   

cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  și au domiciliul 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;  

       - HCL nr. 101/22.09.2016 privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua 

Internațională a Persoanelor Vârstnice”.  

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

ulterioare  

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

       - HCL nr. 9/01.02.2016- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016; 

       

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

    

       

     Art.1.- Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 22.09.2016 -  Situația privind   

cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești 

se modifică și va avea cuprinsul 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 18.10.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 112 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Anexă  la HCL  nr. 112 /18.10.2016 



 

 

Situația privind   cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  

 și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                  

 

 

          PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

Nr. 

crt. 

Numele si prenumele  Domiciliul  Suma / LEI  

1 Holtea Gheorghe Ștefănești  100 

2 Oprea Mihai  Cărbunești Sat  100 

3 Popazu Virgil  Cărbunești  Sat  100 

4 Negoița Ion  Cojani  100 

5 Branescu   Emilian   Stefanești 100 

6 Ștefan Ilie   Str. Pieții  nr.99 100 

7 Palanciuc Toma  Cojani  100 

8  Nănău Nicolae  Pojogeni  100 

9 Bogdanovici Stelian  Str. Trandafirilor   100 

10. Amzulescu Ion  Str. Pd. Mamului 100 

11. Chircu Constantin  Floreșteni  100 

12. Hărăboiu Filimon  Pojogeni 100 

13. Moculescu Nicolae  Str. Trandafirilor   100 

14. Bardan Vasile  Floreșteni 100 

 Total   1.400   



                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent, 

 pentru obiectivul  *Construire corp chilii, reparare și restaurare biserica „Sf.Ioan, 

Sf.Nicolae și Sf.Gheorghe - Cojani“,   împrejmuire teren, rețele și dotări tehnico-edilitare și 

branșamente la rețeaua publică de apă, orașul Tg. Cărbunești , satul Cojani*  

 (proiect nr.39/2016 realizat de S.C. SCUAR  SRL 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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului; 

  -    Solicitarea cu nr. 16 564/23.09.2016 a  Mitropoliei Oltenia /Arhiepiscopia Craiova 

reprezentata prin stareț Danciu Victorin (Vitalie) al Mănăstirii  „Sf.Ioan Gura de Aur” Cojani 

(Măceasca) pentru aprobarea    documentației  privind Planul Urbanistic; 

  - Avizul  Arhitectului sef al  Consiliului Județean Gorj cu  nr. 16 din data de 23.09.2016; 



  - prevederile art. 36 alin. (5) lit.c) si art.45 lit. e  din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei 

publice locale si prevederile art.27¹  lit.c) si art.56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismului, 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 Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aferent,  

pentru obiectivul  *Construire corp chilii, reparare și restaurare biserica „Sf.Ioan, Sf.Nicolae și 

Sf.Gheorghe - Cojani“, împrejmuire teren, rețele și dotări tehnico-edilitare și branșamente la 

rețeaua publică de apă, orașul Tg. Cărbunești , satul Cojani*  (proiect nr.39/2016 realizat de 

S.C. SCUAR  SRL Tg.Jiu), inițiator și beneficiar Mitropolia Oltenia/Arhiepiscopia Craiova.  

    Art. 2.- Se aprobă introducerea in intravilanul orașului Tg. Cărbunești, satul Cojani, județul 

Gorj  a terenului curți-construcții aferent Bisericii  „Sf. Ioan , Sf. Nicolae  și Sf. Gheorghe - 

Cojani“  în suprafața de 2569 mp. (nr.cadastral 37585 Tg. Cărbunești). 

   Art.3.- Planul Urbanistic Zonal (PUZ) elaborat de către S.C. SCUAR  SRL Tg. Jiu, proiect 

nr.39/2016, face parte integrantă din prezenta hotărâre  și este valabil 5 ani.    

   Art.4. -  Primarul oraşului şi compartimentele de resort vor asigura ducerea la îndeplinire a 

prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 113            

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind constituirea dreptului de superficie prin licitație publică asupra suprafeței de 70 mp teren 

intravilan aparținând domeniului privat al orașului Tg. Cărbunești, situat în strada Pieții, 

 în partea de est a blocului H 

 

 

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 Administrarea Domeniului Public si Privat; 

      - Solicitarea cu nr. 17034/04.10.2016 din partea d-lui Popescu Ion Marius ; 

      - Studiu de oportunitate întocmit de SC CONSULTING COMPANY SRL; 

      - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

      - Prevederile art. 693-702 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publica 

pentru terenul intravilan in suprafața de 70 mp aparținând domeniului privat al orașului Tg. 

Cărbunești, situat in str. Pieții, în partea de est a blocului H, pentru realizarea unei construcții cu 

destinația de spațiu comercial, conform planului de amplasament anexat. 

      Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini întocmit in vederea constituirii dreptului de superficie 

asupra terenului intravilan in suprafața de 70 mp aparținând domeniului privat al orașului Tg. 

Cărbunești, situat în str. Pieții în partea de est a blocului H, pentru realizarea unei construcții cu 

destinația de spațiu comercial prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

     Art.3.- Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 ani. 

     Art.4.- Prețul minim de pornire la licitație se stabilește de la 30,00 lei/mp/an, care se va 

actualiza anual cu indicele de inflație.  

     Art.5.- Se împuternicește Primarul orașului Tg-Cărbunești sa semneze contractul de 

superficie încheiat cu ofertantul câștigător in condițiile prevăzute de lege. 

     Art.6.- Primarul oraşului Tg.Cărbunești şi compartimentele de resort vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

       

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 114 
 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  



 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitație publica  în vederea 

închirierii a spațiului «Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  mp,  situat 

în zona   

blocului H, strada Trandafirilor, oraș 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  biroului  de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat; 

        - Solicitarea cu nr. 17033/04.10.2016 din partea SC SIMANCONS SRL ; 

        - HCL nr. 28/31.03.2003 privind tarifele de baza /mp/luna/zona ; 

        - Legea nr. 215/2001-  privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 

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

        - 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 aproba caietul de sarcini și scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a 

spațiului  « Stație de autobuz din lemn»  în suprafața de 6,76  mp  situat în zona  blocului H, 

strada Trandafirilor, oraș Tg. Cărbunești, județul Gorj. 

       Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, prețul minim de pornire la licitație pentru spațiul în 

suprafața de 6,76 mp, fiind de 10 lei/mp/luna. 

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

Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
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Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 115 
 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind prelungirea contractului de închiriere nr. 9782/10.11.2008, încheiat cu 

 SC ELVET COM SERV SRL 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 doamnei Radulea Daniela, consilier principal in cadrul 

Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei orașului Tg. 

Cărbunești; 

  - Codul Civil; 

  - Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, republicată; 

  - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

    

 

 

     Art.1.- (1) Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 9782/10.11.2000  încheiat cu 

S.C. Elvet Com Serv S.R.L. Tg. Cărbunești. 

                  (2) Durata prelungirii închirierii  va fi de 5 ani, începând cu 10.11.2016, iar prețul va 

fi de 12,50 lei/mp/luna. 

     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 18.10.2016, la  care au 

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



 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 
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Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 116 
 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea   imobilului situat in orașul  

Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr. 8, imobil înscris în LMI 2015 la poziția 379, ansamblu 

urban, strada Eroilor nr. 1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, 

 proprietatea persoanei fizice  Popescu Marius Leontin 
                

 

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 întocmit de către cons.principal Rădulea Daniela din biroul 

Administrarea Domeniului Public si Privat; 

     - adresa nr. 18002/12.10.2016 a Ministerului Culturii prin Direcţia Judeţeană pentru Cultură 

Gorj prin care comunică faptul că nu își exercită dreptul de preemțiune și nu intenționează să 

cumpere imobilul menționat. 

     - prevederile art. 4 alin. 8 din Legea nr. 422/2001 republicată privind protejarea 

monumentelor istorice, - art. 91 alin. (1), lit. f), din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice 

locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in temeiul art. 97 din Legea nr. 

215/2001, a administraţiei publice locale, 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.- Consiliul  Local Tg. Cărbunești nu îşi exercită dreptul de preemţiune la vânzarea 

imobilului situat  în orașul Tg. Cărbunești, strada Eroilor, nr.8, imobil înscris in LMI 2015 la 

poziția 379, ansamblu urban, strada Eroilor nr.1,5,6,7,8,10,14,16,22, cod GJ-II-a-B-09406, 

proprietatea persoanei fizice  Popescu Marius Leontin. 

   Art.2.- În actele de înstrăinare, concesionare, închiriere, dare in administrare sau dare in 

folosința gratuita a imobilului, se va menționa regimul de monument istoric al acestuia si 

obligația protejării lui conform legislației in vigoare. 

   Art.3.- Primarul orașului Tg. Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

   Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru. 
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Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 117 
 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea  Regulamentului de organizare si funcționare, a tarifelor și darea în 

administrare și folosință  a „Terenului de sport cu gazon artificial” 

  din orașul 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 prin consilier principal Radulea Daniela; 



        -   prevederile Legii nr. 69/2000 a educației fizice si sportului, cu modificările si 

completările ulterioare; 

        -  prevederile art. 36 (2) lit. ,,c’’ si „d” , (6) lit. ,,a’’ pct. 1, 5 si 6 si (9), art. 45 (3)   și    art. 

115 (1) lit.b din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației Publice Locale, 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 Regulamentul  de organizare si funcționare a „Terenului de sport cu gazon 

artificial”  din orașul Tg. Cărbunești, prevăzut în Anexa nr. 1. 

    Art.2.- Se  aprobă  tarifele de utilizare a Terenului de sport cu gazon artificial, din orașul 

Tg.Carbunesti, prevăzute în Anexa nr.  2.   

    Art.3.- Se aprobă darea în administrare și folosința asupra Terenului de sport cu gazon 

artificial din strada Pădurea Mamului, către Centrul Cultural „TUDOR ARGHEZI”  Tg-

Cărbunești. 

    Art.4.-  Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

    Art.5.-  Primarul orașului Tg-Cărbunești, prin compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la  care au 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 

Nr. 118 

 

                                                                                     

  Anexa nr. 1   la H.C.L. nr. 118/18.10.2016 

 

 

 

REGULAMENTUL 



de organizare si funcționare a „Terenului de sport cu gazon artificial” 

 din orașul Tg-Cărbunești, județul Gorj 

 

 

 

CAP. I – DISPOZITII GENERALE 

 

Art.1. Regulamentul de organizare si functionare a Terenului de sport cu gazon artificial din 

orasul Tg-Carbunesti, amplasat in strada Padurea Mamului, denumit in continuare Regulament, 

cuprinde norme privind organizarea si functionarea ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”,din 

localitatea Tg-Carbunesti, denumit in continuare teren de sport,  in baza Legii administratiei 

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

educatiei fizice si a sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.2. Respectarea regulamentului este obligatorie pentru:- primar, pentru viceprimar, pentru 

administratorul, terenului, pentru personalul de ingrijire si curatenie, pentru sportivi, spectatori si 

orice alte persoane, care vin in contact cu functionarea terenului 

Art.3. Bunurile ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” fac parte din domeniul public al 

orasului Tg-Carbunesti, judetul Gorj. 

Art.4. Pe teren se vor desfasura numai activitati cu caracter sportiv. In mod exceptional, in 

incinta se pot organiza si unele activitati de interes public, cum ar fi: - competitii sportive 

diverse, festivitati publice, etc. 

Art.5. Obiectivele functionarii ,,Terenului de fotbal cu gazon artificial ” din orasul Tg-

Carbunesti, judetul Gorj,sunt: 

a) organizarea si administrarea unor activitati sportive, cu drept de participare la activitatile si 

competitiile sportive, organizate de asociatiile judetene, pe ramura de sport, si de catre 

inspectoratele scolare. 

b) deservirea cetatenilor sau institutiilor publice, conform unui orar prestabilit, precum si 

desfasurarea unor competitii sportive scolare de interes local, judetean sau national; 

c) in perioadele ramase neacoperite de activitatile mentionate la lit. a) si b) ale prezentului 

articol, ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din orasul Tg-Carbunesti, judetul Gorj, poate 

functiona pentru deservirea, conform planificarii, a cerintelor ocazionale, ale sportului de masa. 

d) disciplinele sportive care se vor organiza sunt, in principal, in urmatoarele ramuri sportive: 

sportul pentru toti, fotbal, fotbal tenis etc. 

 

CAP. II – ADMINISTRAREA 
Art.6. Pe durata functionarii ,,Terenului de sport cu gazon artificial ” din orasul  Tg-Carbunesti, 

judetul Gorj, persoanele responsabile sunt obligate, sa-si indeplineaca obligatiile asumate, in 

vederea bunei gestiuni si administrari a bunurilor publice ale orasului Tg-Carbunesti, judetul 

Gorj. 

Art.7. Persoanele responsabile sunt obligate sa-si exercite drepturile cu buna credinta. 

Art.8. Pentru activitatile desfasurate, pentru deservirea unitatilor de invatamant, de pe raza 

orasului Tg-Carbunesti, judetul Gorj, se va numi o persoană responsabilă, de către directorul 

Şcolii Generale George Uscatescu si al CNTA. 

8.1 Toate activitatile desfasurate la terenul de sport, in afara programului didactic ,vor fi 

coordonate si controlate, de către o persoana responsabila cu administrarea, desemnata prin 

dispozitia primarului. Nu sunt admise alte persoane, care sa desfasoare aceasta activitate. 



Art.9. Persoana responsabila cu administrarea terenului, isi exercita activitatea in baza legislatiei 

in vigoare , si a prezentului Regulament. 

 

 

 

 

CAP. III – CONDITIILE DE UTILIZARE 
Art.10. Bunurile apartinind ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din  orasul Tg-Carbunesti, 

judetul Gorj, pot fi utilizate, conform orarului de functionare, pentru desfasurarea activitatilor 

sportive, de catre urmatoarele categorii de persoane: - cetatenii din orasul Tg-Carbunesti si satele 

apartinatoare- prescolarii si elevii din sistemul de invatamant si de educatie,  asociatiile sportive 

din localitate, alte persoane fizice si juridice. 

Art.11. Elevii si sportivii, au acces numai in prezenta cadrului didactic sau a antrenorului. In 

aceste situatii, cadrele didactice si antrenorii, raspund de actiunile si faptele acestora. Sportivii, 

persoanele fizice si juridice, au acces  numai daca prezinta ,o chitanta de achitare a taxei de 

utilizare eliberata de administratorul terenului, pe care se va inscrie in mod obligatoriu, data, 

orele de utilizare, a terenului,avand mentionat pe chitanta, in mod expres ,orele si data utilizarii 

(de la.....pana la ....) ,cat si numarul de persoane, care au solicitat rezervarea. 

Art.12. Taxele de utilizare sunt conform Anexei nr. 2, din Hotararea Consiliului Local 

nr.118/18.10.2016. 

Art.13. Eliberarea de chitanta, fara a se scrie data, orele de utilizare (de la ......pana la...),numarul 

de persoane si valoarea chitantei, precum si neinregistrarea de catre persoana responsabila, cu 

administrarea terenului de sport, din Registrul de evidenta a acestor chitante, atrage sanctionarea 

persoanelor implicate.  

Art.14. Sanctiunile enuntate se aplica de catre primar prin dispozitia scrisa, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Art.15. Chitantele vor fi inregistrate in mod obligatoriu, in Registrul de evidenta, inainte de 

utilizarea terenului de catre persoana desemnata sa raspunda de administrarea terenului. 

Art.16. Incasarea taxei utilizare se face numai prin casieria Primariei orasului Tg-Carbunesti, 

judetul Gorj. 

Art.17. Utilizatorii, indiferent de statutul lor (elevi, cadre didactice, antrenori, sportivi de 

performanta sau de masa, spectatori) sunt obligati: 

a) sa respecte prevederile legale in vigoare, normele de conduita sociala, si prevederile 

prezentului regulament ; 

b) sa respecte intocmai orarul de functionare 

c) sa foloseasca terenul anexele si dotarile in conformitate cu destinatia lor; 

d) sa nu perturbe activitatile celorlalti utilizatori; 

e) sa nu patrunda in teren  fara chitanta. 

            In situatia in care sunt identificati utilizatori, care nu au achitat o taxa de inchiriere, 

administratorul va fisanctionat disciplinar, pentru neglijenta in serviciu. 

Art.18. Fumatul si consumul bauturilor alcoolice in teren,sunt strict interzise, in sensul prevenirii 

unor incendii, sau a prevenirii unor manifestari nesportive,si a violentelor 

verbale,injuraturilor,sau diferitelor jigniri. 

Art.19. Consilierii locali,primarul,viceprimarul, pot verifica oricand ,modul de respectare a 

Regulamentului de organizare si utilizare a  ,,Terenului de sport cu gazon artificial ”din 

localitatea  Tg-Carbunesti, judetul Gorj. 



Art.20. In cazul in care, terenul de sport, va fi folosit pentru desfasurarea unor manifestari locale, 

cu caracter competitional, toate celelalte activitati se anuleaza, urmand a fi reprogramate ulterior, 

de comun acord cu acei care, au achitat taxele de utilizare.  

 

CAP. IV – ORARUL DE FUNCTIONARE 
Art.21. Orarul de functionare va fi intocmit si afisat de catre administrator, tinând cont de 

solicitari. La intocmirea orarului, se vor lua in considerare urmatoarele: 

a) ternul de sport va functiona zilnic, intre orele:  8,00 – 22,00 ; 

b) in conformitate cu programul competitiilor sportive scolare, cu caracter:- local, judetean, 

zonal sau national; 

c) modificarea orarului, reprogramarea unor activitati ,se poate realiza de comun acord, cu 

solicitantul in cauza, cu conditia neafectarii altor activitati sportive,festivitati publice,competitii, 

programate in prealabil; 

d) chitantele pentru inchirierea terenului in zilele de sambata si duminica se vor emite in ziua de 

vineri intre orele 8,00 si 15,00. 

Art.22. Orarul de functionare stabilit si afisat, are caracter obligatoriu, si trebuie respectat de 

catre persoanele care utilizeaza terenul. 

 

CAP. V – PERSOANA RESPONSABILA CU ADMINISTRAREA ADMINISTRATORUL 

Art.23. Persoana responsabila cu administrarea terenului raspunde de: 

a) gestionarea inventarului 

b) folosirea eficienta ,in conformitate cu prezentul regulament al terenului, anexelor si a 

materialelor din dotare; 

c) intocmirea si respectarea programărilor rezervate,sau taxate,autorizate de Consiliul local Tg-

Carbunesti; 

d) respectarea prevederilor legislatiei in vigoare si a prezentului regulament de catre utilizatori; 

e) respectarea normelor P.S.I., a N.T.S.M. cat si a Regulilor de prim ajutor. 

f) achizitionarea materialelor din dotare, necesare bunei functionari,pentru 

intretinere,curatenie,etc.; 

g) gestionarea timpului de lucru fixat de Consiliul local Tg-Carbunesti; 

h) completarea la timp a documentelor :- orarul, registrul de evidenta, inventarul , procesele  

verbale de predare-primire, 

i) intocmirea si semnarea proceselor-verbale de predare-preluare a terenului, a altor materiale cu 

profesorii de educatie fizica,si cu diversii reprezentanti ai utilizatorilor; 

j) constatarea producerii pagubelor si stricaciunilor, identificarea autorilor si solicitarea 

remedierii acestora de catre cei care le-au produs; 

k) registrul de evidenta va contine in mod obligatoriu urmatoarele: data, nr. chitantei, numele 

celui care a achitat contravaloarea taxei, nr. de persoane care au achitat taxa de 

utilizare/abonament 

l) intocmirea de rapoarte de activitate, la solicitarea primarului,viceprimarului, si a membrilor 

consiliului local; 

m) alte atributii ,cu care este insarcinat in scris ,de catre Primarul sau viceprimarul orasului Tg-

Carbunesti ; 

 

CAP.VI – DISPOZITII FINALE 



Art.24. Prezentul regulament intra in vigoare la data aducerii la cunostinta publica, conform 

legii. 

Art.25. Taxele de utilizare pot fi revizuite si modificate numai prin hotararea Consiliului Local 

Art.26. Modificarea prezentului regulament se poate face ori de cate ori se considera necesar, in 

conformitate cu actele normative in vigoare. 

Art.27. Cu ducerea la indeplinirea prevederilor prezentului regulament se incredinteaza Primarul 

orasului Tg-Carbunesti si persoanele responsabile cu aplicarea prezentului regulament. 
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  Anexa  nr.2  la  H.C.L  nr. 118/18.10.2016 

 

TARIFE 
prevăzute pentru folosința „Terenului  cu gazon artificial” 

din  orașul Tg-Cărbunești, strada Pădurea Mamului, județul Gorj 

 

 

   Nr. crt 

 

Utilizator Tariful  ( lei / ora) 

  1 Elevii din sistemul de invatamant,  competițiile 

organizate de catre Scoala Generala George Uscatescu 

si CNTA 

0 

2 Sportivii aparținând Clubul Sportiv Gilortul  Tg-

Carbunesti (echipele de copii si junior) pt.antrenamente 
0 



(2 antrenamente/saptamana) maxim 1,30 

ore/antrenament 

3 Persoane fizice pentru jocul de fotbal 40lei/ora/ziua           

   50lei/ora/noaptea           

       

  4 Activitati speciale in interesul comunitatii  

 

0 

  5 Persoane fizice pentru jocul tenis de picior 20lei/ora/ziua             

  30lei/ora/noaptea            

     

 6 Elevii gratuit de luni pana vineri intre orele 14,00-16,00 

 

0 
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 



privind curățarea si amenajarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 amplasate in orașul 

Tg-Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, în vederea realizării unor adăposturi de 

protecție civila a populației din localitate 

 

 

 

   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 Compartimentului SVSU-prin ing.Mladin Mircea; 

        - Adresa Instituției Prefectului județului Gorj nr.11919/13.10.2016, înregistrata la instituția                  

noastră cu numărul 18167/13.10.2016; 

        -   Prevederile art.45, alin.1 si 2 din Legea nr.481/2004, republicata, privind protecția civila; 

        -   Prevederile HG nr.547/2005, pentru aprobarea Strategiei naționale de protective civila; 

        -   Prevederile Legii nr. 106/1996 - Legea protecției civile - 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 curățarea si amenajarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 amplasate in 

orașul Tg-Cărbunești, strada Trandafirilor, județul Gorj, in vederea realizării unor  adăposturi de 

protecție civila a populației din localitate, in conformitate cu prevederile legale. 

   Art.2.-  Fondurile bănești necesare pentru curățarea subsolurilor de la blocurile B4, B5, B6 in 

vederea amenajării unor adăposturi de protective civila se vor aproba in urma efectuării unor 

devize de către persoane autorizate. 

   Art.3.-  Primarul orașului Tg-Cărbunești și  compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 18.10.2016, la care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

 

Tg. Cărbunești,  18 octombrie 2016 
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