
          ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  
 

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

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

dezbaterile din şedinţa consiliului local; raportul de specialitate din cadrul serviciului buget, 

contabilitate, resurse umane; nota informativă nr. 17.681 /14.09.2015 ; 

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

indicatorilor privind finanţele publice; 

 - Ordinul 1917/2005 al Ministerului Finanţelor Publice – pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; 

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

- Legea nr.186 / 29.12.2014 - privind legea bugetului de stat pe anul 2015; 

- Legea nr.273 / 2006 – privind Finanţele Publice Locale cu completările şi modificările 

ulterioare, republicata;  

- referat nr. 17.167/03.09.2015, întocmit de Glodeanu Alin, consilier in cadrul cabinetului 

primarului; 

- referat nr. 17.412/09.09.2015, întocmit de Chiriţă Liana Elena, consilier in cadrul 

compartimentului Relaţii cu publicul, mass-media; 

- referat nr. 17.427/09.09.2015, întocmit de Călugăru Mihaela Carmen, inspector in cadrul 

serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire urbană; 

- adresa cu nr. 11.569 / 11.09.2015, emisă de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrata la instituţia 

noastră cu  

nr. 17.591/14.09.2015; 

- contul de execuţie la data de 07.09.2015, emis de Trezoreria Tg. Cărbuneşti; 

- referat nr. 17.652/14.09.2015, întocmit de Corici Iulian Sorin, şef birou Administrarea 

Domeniului Public şi Privat; 

- referat nr. 17.657/14.09.2015, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior Biroul 

Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

- adresa nr.3.104/14.09.2015, emisă de Colegiul National „Tudor Arghezi”, înregistrată la 

instituţia 

noastră cu nr. 17.682/14.09.2015; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 Se  aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de 149,00 mii lei şi 

modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, respectiv virări de credite bugetare în cadrul  

capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular 

cod 11/01). 

Art. 2. Se  aprobă modificarea bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări 



de alocaţii bugetare în cadrul  capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 

2 (formular cod 11/02). 

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

anexei nr.3 (formular cod 14). 

Art. 4. Ordonatorul principal de credite, toate birourile si 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 14.09.2015, 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  

Tg.Cărbuneşti,  14 septembrie  2015 

Nr. 85  

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 250.000 lei 
 

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) lit. b), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 

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

având în vedere: 

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

17450/2015, dezbaterile din şedinţa consiliului local;  

- raportul de specialitate nr.17449/2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane; 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,  

- capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,  

- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale; 

- prevederile art. 40 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată,  

- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, referitoare la contracte 

sau convenţii, 

- Nota de fundamentare nr.17468/09.09.2015 întocmită de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti; 

- Adresa nr.5785/28.08.2015 a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj şi adresa nr.6799/07.09.2015 a 

Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr.17323/07.09.2015. 

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

modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 250000 lei,cu o maturitate 

de un an. 

Art.2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice 

de interes local, prevăzute în Anexa la prezenta. 

../../User1/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp264682/00049087.htm
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../../User1/sintact%203.0/cache/Legislatie/temp264682/00016966.htm


Art.3 Din bugetul local al oraşului Tg-Cărbuneşti se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 

b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; 

c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1. 

Art.4  (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are 

obligaţia să publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Tg-Cărbuneşti următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări 

ale acesteia; 

b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract; 

c) gradul de îndatorare a oraşului Tg-Cărbuneşti; 

d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare 

a finanţării rambursabile; 

e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile; 

f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă. 

(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul 

expirat, sub sancţiunile prevăzute de lege. 

Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Tg-Cărbuneşti. 

Art.6  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Tg-Cărbuneşti, în termenul 

prevăzut de lege, primarului oraşului Tg-Cărbuneşti şi Prefectului Judeţului Gorj şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin afişare, precum si pe pagina de internet www.primariacarbunesti.ro. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.09.2015, 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  

Tg.Cărbuneşti,  14 septembrie  2015 

Nr.86  

               ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare aşezământ cultural 

din oraşul Tg.Cărbuneşti”  
 

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

- proiectul de hotărâre; expunerea de motive, dezbaterile din şedinţa consiliului local; raportul de 

specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului 

Tg. Cărbuneşti; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbuneşti nr.100/14.10.2013 privind reabilitarea, 

modernizarea şi dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din Oraşul Tg. Cărbuneşti prin 

Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 16/19.08.2014  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

http://www.primariacarbunesti.ro/


HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin 

Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  a amplasamentului, 

aşezământ cultural, construcţie anexă şi teren aferent,  situat în oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada 

Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj şi aflat în administrarea Consiliului Local Târgu-Cărbuneşti, 

aşezământ cultural în suprafaţă construită de 630 mp, anexă în suprafaţă construită de 151 mp , şi 

teren aferent în suprafaţă de 1609 mp, din totalul de 15285 mp înscrişi în cartea funciară, 

identificat potrivit Cărţii funciare nr.36611,  nr. topo 1262/1,  nr. topo 1262/1-C17 şi nr. topo 

1262/1-C18, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 

obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare aşezământ cultural din 

oraşul Tg. Cărbuneşti”. 

Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor 

în vigoare. 

Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul 

Gorj a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apa,canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.); 

Art.4. Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti , se obligă să asigure, în condiţiile legii, 

suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5.  Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de 

U.A.T. oraş Tg.Cărbuneşti în valoare de 257,914 mii lei cu TVA sumă ce va fi prevăzută în 

bugetul local pe anul 2016. 

Art.6. Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti se obligă ca, după predarea amplasamentului şi 

a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 

ani. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.09.2015, 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  

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  14 septembrie  2015 

Nr. 87 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind   rectificarea şi modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 



 

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

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

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

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

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

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

ulterioare; 

- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 20.09.2015;  

- adresa nr. 7.205 din 22.09.2015 emisă de Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, 

înregistrata la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.549 din 22.09.2015; 

- referatul nr. 17.645/23.09.2015 şi 17.842/28.09.2015 întocmite de Corici Sorin- şeful biroului 

administrarea domeniului public şi privat;    

 

        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 local de venituri si cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

program la altul,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

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

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări 

de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,  conform anexei nr. 

2  (formular cod 11/02). 

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

conform anexei nr. 3 (formular cod 14). 

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

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

hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 



Tg.Cărbuneşti,  28 septembrie  2015 

Nr. 88 

 

 

              ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ 

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modificării  Statului de funcţii al aparatului de specialitate 

 al primarului  oraşului Tg.Cărbuneşti,  judeţul Gorj  

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere: 

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

- Expunerea de motive; Raportul compartimentului  de specialitate ; 

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

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

financiare modificata prin Legea nr.13/2011; 

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

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

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

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

prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

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

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

HOTĂRĂŞTE 

 

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

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

hotărâre. 

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

Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  



                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 septembrie  2015 

Nr. 89 

 

 

 

 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                        

ORAŞUL  TG.CĂRBUNEŞTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea „Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

          - expunerea de motive; 

          - raportul de specialitate;  

          - prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici  

nr.7660/2006    privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de  ocupare a  

funcţiilor publice; 

          - prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 

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

cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 



    Art.1.- Se aprobă  modificarea „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor  Tg.Cărbuneşti şi din cadrul  Poliţiei 

Locale Tg.Cărbuneşti conform anexei, care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  28 septembrie  2015 

Nr. 90  

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  retragerea şi ulterior atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în 

suprafaţă de 455 mp (lotul nr. 26),  pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe în 

oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

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

      - expunerea de motive;  

- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

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

aprobat prin H.C.L nr.111/2007; 



- Solicitarea nr. 12.599/01.07.2015 a d-nei  Calotescu Ileana privind atribuirea  unui  lot de 

teren pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti; 

- Prevederile  Legii nr.15 /2003, republicată,  modificată şi completată privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- prevederile HCL nr. 54/27.08.2014;  

- prevederile  Legii  nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, 

republicată cu  modificată 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 retrage dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (14 m x 

32,55 m) - lotul cu nr. 26, atribuit d-nei Neagoie Elena Daniela din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada 

Gilortului, nr. 75, judeţul Gorj,  aprobat prin HCL nr. 54/27.08.2014 deoarece nu au fost începute 

lucrările de construire a  locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003.    

    Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 455,00 mp (14 m x 32,55 m) - lotul cu nr. 26, d-nei Calotescu Ileana, CNP 2890720181093  

din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.73, judeţul Gorj, situat  în satul  Cojani, oraş 

Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

    Art.3.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art. 2  este  

obligată să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, 

conform art.6 alin.(1) din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea 

nr.50/1991, modificată si completată.        

                   (2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la  

retragerea dreptului de  folosinţă asupra terenului  atribuit,  conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003. 

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

Tg.Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
      Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 91 

 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 



 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

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

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, 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. 17/10.09.2015 

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.615/14.09.2015;   

- 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.Cărbuneşti, domnul ing.jr. Mazilu Mihai 

Viorel -  în calitate de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti  în  cadrul Adunării Generale a 

Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în 

cadrul asociaţiei a următorilor noi membri: oraşul Novaci, oraşul Turceni, comuna Scoarţa 

şi comuna Peştişani. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 92 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

   privind reglementarea plăţii contravalorii gazelor naturale consumate  

la Sala de Sport a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        
 - proiectul de hotărâre;  

 - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

       - adresa din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti nr. 3183/22.09.2015,  

înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.532/22.09.2015;   

       - faptul că Sala de sport este folosită de către Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” 

Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea orelor de sport ;   

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

modificările si completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale cu completările şi 

modificările ulterioare;  

       - prevederile  Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 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 plata contravalorii gazelor naturale consumate la Sala de sport a oraşului 

Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:  

- 50% de către Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti;  

                                  - 50% de către Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti.                     

 

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

Tg.Cărbuneşti, şi conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti vor asigura 

ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 



 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 93 

 

                      

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind prelungirea Contractului de comodat nr. 17.107/26.10.2012  

cu  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti 

           Având  în vedere : 

          - proiectul de hotărâre;  

          - expunerea de motive;    

          - raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat; 

          - rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;    

          - Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, 

Consiliile locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri 

mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor 

juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori 

serviciilor publice” ; 

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

ulterioare; 

          - Solicitarea cu nr. 17516/10.09.2015 din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean 

,,Tudor Vladimirescu” Gorj; 

          - Codul Civil;  

 



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

cu modificările şi completările ulterioare , 

HOTĂRĂŞTE 

 

       Art.1.- Se aprobă prelungirea Contractului de comodat nr. 17.107/26.10.2012  încheiat între 

oraşul Tg.Cărbuneşti şi  Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj având 

ca obiect dreptul de folosinţă cu titlu gratuit a spaţiilor situate în imobilul SPCLEP,  oraş 

Tg.Cărbuneşti, strada trandafirilor nr. 41 B,  judeţul Gorj  cu suprafaţa totală utilă de 101,30 mp, 

pentru o perioadă de 3 ani începând cu data de 27.10.2015.   

       Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei oraşului 

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

 
 Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 94 

 

 

                

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  concesionarea unui teren aparţinând  

domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 

Având în vedere:        



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

      - expunerea de motive;  

  - raportul  de specialitate ale doamnei Radulea Daniela, consilier în cadrul Biroului 

Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti; 

  - Solicitarea nr. 17.546/22.09.2015 din partea dl. Crăciun Mihai, privind concesionarea 

terenului in suprafaţă de 2 mp, situat în str. Pandurilor; 

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

       - Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică; 

       - Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată. 

 

         În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu 

modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 

     

 

    Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului situat în str. Pandurilor,  

în suprafaţă de 2 mp, cu destinaţie scară de acces la imobilul situat în str. Pandurilor, Bl. B7, 

Sc.1, Parter,  Ap.1 ,  domnului Crăciun Mihai. 

    Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 2 mp-scara acces, este de 10 ani, 

preţul fiind de 30 lei/mp/an. 

    Art.3.- Primarul oraşului  şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei  Tg.Cărbuneşti vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la  care  au 

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

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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Nr. 95 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 



 

HOTĂRÂRE 

privind   modificarea  Anexei nr. 3 la HCL nr. 88 din 28.09.2015  

 

 

 

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

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

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

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

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

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

ulterioare; 

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 

    Art.1.- Anexa nr. 3 la HCL nr. 88 din 28.09.2015 se modifică conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre (formular cod 14). 

    Art.2.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

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

hotărâri. 

 
  Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.09.2015, la  care  au participat 10  

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10  voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  

 

 

 

 

 

 

 

Tg.Cărbuneşti,  30 septembrie  2015 

Nr. 96  



 

 

 

 

 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG.CĂRBUNEŞTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind   modificarea  Bugetului de venituri şi cheltuieli  

al  oraşului Tg.Cărbuneşti  pe anul 2015  

 

 

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

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

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

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

indicatorilor  privind finanţele publice; 

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

conducerea  contabilităţii instituţiilor publice; 

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

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

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

ulterioare; 

- referatul nr. 17.995/30.09.2015 întocmit de Corici Sorin- şeful biroului administrarea 

domeniului public şi privat;    

 

        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 local de venituri si cheltuieli al oraşului 

Tg.Cărbuneşti, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

program la altul,  conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01). 

    Art.2.- Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, 

conform anexei nr. 2 (formular cod 14). 

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

    Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile  de specialitate din cadrul 

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

hotărâri. 



 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.09.2015, la  care  au participat 10 

consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru. 

 

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                    Birău  Dănuţ                                                                 SECRETARUL 

ORAŞULUI 

                                                                                                           cons. jr. Vlăduţ Grigore 

Alin  
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