
                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea redistribuirii parţiale a unor credite bugetare 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul de specialitate;  

      - referatul cu nr. 16180/16.09.2013, întocmit de d-na Ciontescu Constanta-birou ADPP;    

      - discuţiile purtate in şedinţa de Consiliu Local din luna august 2013, consemnate in 

procesul-verbal de şedinţa din 26.08.2013;      

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

completările ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările 

ulterioare; 

      - Legea 215/2001 a administraţiei publice locale 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 aproba redistribuirea creditelor bugetare in suma de 160.000 lei cu TVA pentru 

lucrări de reparaţii la fosta centrala termica CT2, situata pe strada Bradului, care va avea 

destinaţia de Piaţă Agro-alimentara a oraşului. Odată cu intrarea in vigoare a prezentei hotărâri, 

orice dispoziţie contrară acesteia se abrogă.  

    Art.2.-  Se aproba redistribuirea creditelor in suma de 100.000 lei cu TVA de la 

MASTERPLAN judeţul Gorj pentru continuarea execuţiei lucrărilor pentru o strada sau un 

segment de strada in cadrul proiectului multianual „Reabilitări străzi si amenajări parcări Zona 

Blocuri”. 

    Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la 

îndeplinire  a prezentei hotărâri.   

                  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, 

la    

                 care au participat  13 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 12 voturi 

pentru 



                şi 1 vot contra.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr.88 

 

 
               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL                              

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2013 

 

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

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

      - expunerea de motive;raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget; 

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

privind finanţele publice; 

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

contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

      - referat nr 12.989 / 19.07.2013, întocmit de Corici Sorin, din cadrul biroului ADPP - majorare credite 

bugetare datorită necesitatii inlocuirii accesorii camere video stradale ; 

      - referat nr. 16.648 / 24.09.2013 , întocmit de Corici Sorin, şef serviciu ADPP - suma de 79.000 lei, 

din care 40.000 lei suplimentare obiectiv de investii „Utilitati bl ANL – Sistematizare pe verticala” iar 

suma de 39.000 lei – bunuri si servicii , conform puncte 1,2,3,4 din referat; 

     - referat nr. 16.617 / 24.09.2013 – intocmit de Corici Sorin , din cadrul serviciului ADPP – suma de 

160.000 lei pentru reparatii centrala termica - CT 2, referat nr. 16.180 / 16.09.2013 , intocmit de 

Ciontescu Constanta ; 

    - referat nr. 16.392 / 19.09.2013, intocmit de Ciontescu Constanta , din cadrul serviciului ADPP – suma 

de 3.000 lei , necesara inlaturarii defectiunilor – inlocuire centrala termica bl ANL, str. Padurea Mamului, 

ap. 3;  



   - adresa nr. 2.099 / 29.09.2013, emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata sub nr. 16.512 

/23.09.2013 – rectificare buget FEN; 

   - adresa nr. 5.692 / 17.09.2013, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti – virari de 

credite aferente trimestrului III si IV al anului 2013 ; 

  - adresa nr. 321 / 17.09.2013 emisa de Scoala Gimnaziala „George Uscatescu” – virari de credite 

bugetare  iar la activitatea extrabugetara rectificare cu suma de 5.000 lei ; 

  - referat nr. 16.441 / 20.09.2013, intocmit de Dobrota Vasile din cadrul serviciului Cultura- sport – 

acordare subventii in suma de 15.000 lei  

-  contul de execuţie la data de 15.09.2013; 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

  

    Art.1.- Se aprobă modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013, pe capitole bugetare, între 

titluri, articole si alineate, total influenta fiind 0 lei,  conform anexei nr. 1. (formular cod 11 şi formular cod 

11/01). 

    Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2013, conform anexei nr. 2. 

(formular cod 14). 

    Art.3.- Se aproba rectificarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate  

din venituri proprii şi subvenţii cu suma de + 22,20 mii lei,  conform anexei nr. 3. (formular cod 11/02). 

    Art.4. – Se aproba  bugetului de venituri si cheltuieli din Fonduri Externe Nerambursabile, în sumă de    

85,45 mii lei,  conform anexei nr. 4. 

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

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

şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala Generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar „Tudor 

Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la 

îndeplinire a prezentei hotărâri .    

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la care au    

                participat  13 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru  şi 1 vot contra.  

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                               cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr. 89 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind organizarea “ Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice ” 

1 octombrie 2013  
 

 



 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul de specialitate;  

- Raportul directorului Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;   

- Adresa din partea  Instituţiei Prefectului judeţului Gorj; 

- art. 36, alin. 6 din Legea 215 / 2001 – Legea  Administraţiei Publice Locale , cu 

modificările şi completările ulterioare, 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 organizarea “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în data de 1 

octombrie 2013 cu alocarea sumei de 5.400 lei pentru organizarea unei mese festive pentru 200 

de persoane vârstnice, reprezentând:    - 5.100 lei – contravaloarea meniului (200x25,5 lei/ 

persoană);   

                                                         - 300 lei chirie local;   

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr. 90 

 



 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  acordul realizării lucrărilor de instalare a antenelor şi echipamentelor radio  

necesare pentru substaţia de Ambulanţă Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului 

acesteia din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Teilor nr.1, judeţul Gorj,de către Serviciului 

de Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;  

- Solicitarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă cu 

nr.530.568/16.09.2013,  înregistrată la instituţia noastră cu nr. 16328/18.09.2013 prin care 

solicită avizul de instalare a antenelor şi echipamentelor radio  necesare pentru substaţia de 

Ambulanţă Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Teilor 

nr.1, judetul Gorj;    

 - prevederile Contractului de comodat nr.13562/05.10.2011 (HCL 105/30.09.2011) cu 

Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj; 

 - prevederile art.36 alin(2)lit.c), art.123 si art.63 alin (5) lit.g) ale Legii nr.215 /2001 

modificată si completată  –privind administraţia publică locală;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

     Art.1.-   Se aprobă instalarea de antene şi echipamente radio, necesare pentru substaţia de 

Ambulanţă Târgu Cărbuneşti, pe clădirea sediului acesteia din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Teilor nr.1,   judeţul Gorj (clădire situată în incinta Spitalului de Urgenţă Tg,Cărbuneşti ), de 

către Serviciului de Telecomunicaţii Speciale –Direcţia Apel Unic de Urgenţă, în vederea 

dezvoltării Serviciului Naţional pentru Apeluri de Urgenţă .   

     Art.2- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura  

ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

                Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 



      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr. 91 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desfiinţarea Direcţiei de Servicii Comunale Tg.Cărbuneşti  

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul de specialitate;  

      - HCL nr 94/29.12.2004 –privind aprobarea  organigramei si statului de funcţii al Direcţiei de 

Servicii Comunale Tg.Cărbuneşti ; 

      - HCL  nr. 79/16.08.2006 – privind înfiinţarea SC  Aparegio  Gorj  SA ; 

      - HCL nr.80/16.08.2006  privind delegarea, prin concesiune, a serviciului de alimentare, 

tratare si distribuţie a apei potabile, precum si a serviciului de colectare si tratare a apei 

menajere; 

       - HCL nr . 71/30.07.2010 – privind înfiinţarea SC Salubris Gilort SRL  Tg.Cărbuneşti ; 

       - Raportul de  verificare nr. 16439/20.09.2013 întocmit de Compartimentul de Audit; 

       - Raportul de specialitate întocmit de   doamna Vodislav  Marinela ; 

       - art 36 alin(2) lit. a) si alin(3) lit.b din Legea 215 /2001, republicata. 

 



     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 01.10.2013 se aprobă desfiinţarea  Direcţiei de Servicii 

Comunale  cu sediul în oraş Tg.Cărbuneşti, str. Trandafirilor, nr.41, jud. Gorj, având codul de 

identificare fiscala  17934956  înfiinţată în subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform  

HCL nr 94/29.12.2004 şi  radierea acesteia din evidenţele fiscale. 

       Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.   

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

                 care au participat  13 consilieri locali din 15  consilieri în funcţie, cu 12 voturi 

pentru 

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr. 92 

 

               ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                       

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea şi completarea HCL nr. 24/19.03.2013 

 

 

 

Consiliul Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti 



     Având  în vedere : 

       - proiectul de hotărâre;  

       - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

       - adresa Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti nr. 5623/11.09.2013 înregistrată la 

Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 16120/12.09.2013;   

       - Memoriul conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti nr. 8.510/2011;   

       - Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012  

înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 4786/2012;    

        - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicata în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare; 

        - Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 

locale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu 

modificările si completările ulterioare; 

         - Normele metodologice de aplicare a OUG  nr. 162/2008;  

         - HCL nr. 61/2010  privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului 

Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;  

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

        Art.I.- Articolul 1 din HCL nr. 24/19.03.2012 se modifică şi va avea următorul 

cuprins:  „Art.1.- Având în vedere Avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. 

XI/A/RL3862/RL/596 din 30.01.2012  se aprobă transformarea  Spitalului Orăşenesc 

Tg.Cărbuneşti în Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.”  

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

Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti  vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 



Nr. 93 

 

                         

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea Acordului de parteneriat în scopul implementării proiectului  

„zefiR.  Împreună pentru puterea de acţiune” 

 din  Fondul pentru Incluziunea Romilor şi altor grupuri dezavantajate  

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - adresa nr. 16.420/19.09.2013;  

      - 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; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aproba încheierea Acordului de parteneriat în scopul implementării proiectului 

„zefiR.  Împreună pentru puterea de acţiune” prevăzut în anexă, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

    Art.2.- Primarul oraşului şi   compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinirea prezenta hotărâre. 

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

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


                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2013 

Nr. 94 

 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind desemnarea  unui reprezentant al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti în Comisia 

pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru al 

Consiliului de Administraţie de la SC APAREGIO GORJ SA  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

- proiectul de hotărâre;  

- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Adresa nr. 72091/16.09.2013 (3234/17.04.2013) din partea SC APAREGIO  GORJ SA ;    

- Actul constitutiv  al SC APAREGIO  GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul 

Tg.Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA; 

- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f  şi alin.(6),  lit.a, pct.14 din  Legea 

nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 



- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Articol unic: Se desemnează doamna Birău Simona  ca  reprezentant al Consiliului Local 

Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de 

membru al Consiliului de Administraţie de la SC APAREGIO GORJ SA.  

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Documentului de Poziţie având ca obiect implementarea  proiectului de interes 

comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” 

 finanţat prin  Programul Operaţional Sectorial MEDIU  

 

Consiliul Local Tg.Cărbuneşti,  Având în vedere: 

 - Expunerea de  motive la  proiectul  de  hotărâre;- Raportul de specialitate nr. 16370/18.09.2013;  



 - Prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a 

deşeurilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004; 

  - Prevederile Planului Regional de Gestionare a Deşeurilor pentru Regiunea 4  Sud Vest Oltenia, 

aprobat prin Ordinul comun al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului integrării 

europene nr. 1.364/1.499/2006 pentru aprobarea Planurilor Regionale de gestionare a deşeurilor (publicat 

în Monitorul Oficial nr. 232/4.04.2007); 

 - Prevederile Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor pentru judeţul Gorj aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Gorj nr. 116 din 13.11.2009 şi avizat de Agenţia Regională pentru 

Protecţia Mediului Craiova. prin Avizul de Mediu nr. 16 din 16.09.2009; 

             - Prevederile Legii nr. 51/2006 a  serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

- Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor; 

             - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  

 - Prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor; 

-  Prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, republicată; 

 - Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/2007 privind aprobarea participării 

judeţului Gorj la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de 

management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric” - Domeniul major de 

intervenţie 2.1 "Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea 

infrastructurii de management al deşeurilor”; 

 - Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 86/30.11.2010 pentru aprobarea Planului de Investiţii pe 

Termen Lung „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Axa 

prioritară 2 – POS MEDIU “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea 

siturilor contaminate istoric”- Domeniul major de intervenţie 2.1, 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 Documentul de Poziţie având ca obiect implementarea proiectului de interes 

comun „Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Gorj” finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial MEDIU, în forma prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti să semneze, în numele şi pe seama 

UAT- Oraşul  Tg.Cărbuneşti, Documentul de Poziţie prevăzut la art. 1. 

Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica Ministerului Mediului şi Pădurilor - AM POS Mediu, 

Organismului Intermediar POS Mediu Craiova, Consorţiului EPEM S.A. Grecia /ISPE S.A. România în 

calitate de Consultant  şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de 

Salubrizare „ADIS” Gorj, prin grija compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului oraşului Tg.Cărbuneşti. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la care au            

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

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 domnului PLĂVEŢI GHORGHE  
 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  

      - prevederile HCL nr. 94/30.10.2003 privind Statutul oraşului Tg.Cărbuneşti; 

      - prevederile  OG nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.96/2003;  

      - prevederile  Legii nr.215/2001- privind administraţia publica locala, 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 conferă titlul de CETĂŢEAN DE ONOARE AL ORAŞULUI 

TG.CĂRBUNEŞTI  domnului PLĂVEŢI GHEORGHE.   

    Art.2.- Primarul oraşului şi   compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinirea prezenta hotărâre. 

 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  



                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea caietului de sarcini si scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii 

a spaţiului în suprafaţă 116 mp - Cămin cultural Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

      - proiectul de hotărâre;  

      - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

      - expunerea de motive; 

      -  raportul de specialitate;  

      - Adresa nr. 15175/22.08.2013 din partea SC AQUA ANDUMIN SRL; 

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

completările ulterioare; 

      - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica; 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 



 

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

spaţiului  în suprafaţă de 116 mp- Cămin Cultural Cărbuneşti-sat,  oraş Tg.Cărbuneşti.  

    Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 2,99 

lei/mp/lună. 
    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 30.09.2013, la    

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

pentru 

                 şi 1 abţinere.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul 

Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L   
 
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

            - discuţiile şi propunerile din şedinţa consiliului local din data de 30 septembrie 2013 

consemnate în procesul verbal al şedinţei;  



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

republicata cu modificările ulterioare 

          - prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale; 

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

          - art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului; 

          - actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.; 

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 

79/13.08.2012.   

    Art.2.- Se numeşte domnul Văduva Vasile-Paul, cetăţean român, născut la data de 

01.01.1959, în com.Creţeşti, judeţul Gorj, domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Tudor Arghezi, 

nr. 20, bl.G7, sc.2, et.1, ap.8, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr.441464 emisă la data 

de 13.01.2012- SPCLEP Tg.Cărbuneşti, având CNP 1590101181148, ca reprezentant  al 

asociatului persoana juridica - oraşul Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având 

C.U.I. 4898681, în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris Gilort S.R.L. 

   Art.3.- Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţie contrară privind 

reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor la  S.C. Salubris 

Gilort S.R.L. se abrogă.  

   Art.4.-  Primarul oraşului, compartimentele de resort  din cadrul Primăriei şi conducerea SC 

SALUBRIS GILORT SRL vor asigura  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

                 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2013, la    

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

pentru 

                 şi 1 vot contra.  

 

      PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                           Contrasemnează,  

                     Birău Dănuţ                                                                     SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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