
ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind rectificarea şi 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. 

16.110/15.09.2016;  

- 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 de 08.09.2016;   

- adresă nr. 2525/12.09.2016 emisă de Colegiul Național „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 15.916/12.09.2016; 

- adresă nr. 7584/14.09.2016 emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești,  înregistrată la 

instituția noastră cu nr. 16075/14.09.2016; 

- adresă nr. 242/14.09.2016 emisă de Clubul Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești”,  înregistrată la instituția 

noastră cu nr. 16049/14.09.2016; 

- adresă nr. 214967/30.08.2016 transmisă de Instituția Prefectului județului Gorj;  

- adresă nr. 15341/05.09.2016   transmisă de Consiliul Județean Gorj;  

- adresă nr. 76/22.07.2016   transmisă de ADIA GORJ și înregistrată cu nr. 12815/22.07.2016;  

- adresă nr.9435/20.09.2016   transmisă de OCPI GORJ și înregistrată cu nr. 16422/21.09.2016;  

- referatele întocmite  de compartimentele de resort și menționate în raportul de specialitate și expunerea 

de motive; 

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

modificările şi completările ulterioare ,                

HOTĂRĂŞTE 

 

   Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016 cu suma de  +267,25 

mii lei și  modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2016, respectiv virări de credite 

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

formular cod 11/01). 

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

finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2016 cu suma de + 709,50 mii lei și modificarea 

Bugetului  de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2016, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un 

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

   Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2016, conform anexei 

nr. 3 (formular cod 14).  

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

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

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



    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care au 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 100 

                ROMÂNIA 

          JUDEŢUL  GORJ                                                                                          

ORAŞUL  TG. CĂRBUNEȘTI                                                                                 

       CONSILIUL LOCAL        

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind  organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice” 

 

 

  

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 

Având în vedere:  

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

       - expunerea de motive; 

       - referatul   din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”; 

       - 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.- (1)Se aprobă organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice” în  data de 01 octombrie  2016. 

        (2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de  

5.000 lei .           

     Art.2.- Se aprobă acordarea în cadru festiv a titlului de Cetățean de Onoare persoanelor 

nominalizate  în anexa  nr. 1. 

     Art.3.- Se aprobă  premierea,  în cadru festiv, cu suma de 100 lei și o sticlă de șampanie a 

cuplurilor care sărbătoresc nunta de aur  și au domiciliul în orașul Tg Cărbunești, conform anexei 

nr. 2 



    Art.4.- Sumele prevăzute la art.3 se vor acorda în baza documentelor doveditoare - certificat de 

căsătorie, acte de identitate ale soților, etc..  

     Art.5.- Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

     Art.6.-  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 22.09.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 101 
 

        

                                                                                          ANEXA NR. 1 LA HCL nr. 

101/22.09.2016 

 

 

 

Tabel nominal  

cu persoanele nominalizate pentru acordarea titlului de “Cetățean  de Onoare ” 

al orașului Tg. Cărbunești 

 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE Domiciliul  

1. ROGOJEANU SABIN Tg. Cărbunești  

2. BIRĂU CONSTANTIN Tg. Cărbunești 

3. PASTI ȘTEFAN Tg. Cărbunești 

4. IONEL TRAIAN Tg. Cărbunești 

5. BOȚOTEANU VALENTIN  Tg. Cărbunești 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  



      

 

 

 

                                                                                             Anexa  nr.2  la HCL  

nr.101/22.09.2016 

Situația privind   cuplurile  care sărbătoresc nunta de aur în anul 2016  

 și au domiciliul in orașul Tg Cărbunești  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

                 ROMÂNIA 

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 

 Total   1.000   



           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind scutirea de la plata  taxei speciale de salubrizare 

 

 

 

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 compartimentului impozite și taxe locale;  

       - prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările si completările ulterioare si 

a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările si completările  ulterioare;  

       - prevederile HCL 122/17.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare; 

      - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările 

ulterioare;  

       - Legea nr. 215/2001- privind administrația publica locala 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.-  Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele care nu au 

beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare, nominalizate în tabelul anexat, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          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 22.09.2016, la  care 

au participat  15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru și 7 abțineri. 

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    



                                  

       

 

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 102 
 

 

 

 

 

Anexă la HCL nr. 102 din 22.09.2016  

 
TABEL 

cu persoanele care nu au beneficiat din diverse motive de serviciul de salubrizare 
 pentru taxa specială de salubrizare  

 

Nr 

crt 

Numele si prenumele Data 

 cererii 

Perioada  Adresa scutire 

Rol fiscal 

Documente anexate 

1 VILCEANU DUMITRU 18.08.2016 2016 Str. Pandurilor, bl 

b23  rol 2798 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

2 DRAGHICI ANGELA 18.08.2016 2016 str Garii nr 85 

rol2423 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

3 GHIBUSI AURORA 19.08.2016 2016 Pojogeni nr 83 rol85  Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

4 COCIORVA AURELIAN 

 

19.08.2016 2015-

2016 

Padurea Mamului bl 

38 ap. 13 rol 4992 

Lucrează în Italia 

5 POZIUMSCHI MIHAI 19.08.2016 2016 Pojogeni nr 15 

rol14.1  

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

6 POPESCU MARIUS 

LEONTIN 

22.08.2016 2012-

2016 

Eroilor nr 8 rol 5138 Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

7 PATROI MARIA 23.08.2016 2016 Carbunesti sat,   rol 

1786 

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

8 CHIRIBAU FLORENTIN 23.08.2016 2016 Calea Tg jiu nr 35 rol 

4630 

Lucrează în Spania 

9 VISAN CORNELIA 24.08.2016 2011-

2016 

Pojogeni nr 28 rol 29 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste 

10 RONCEA BIANCA SI 

MIRCEA 

24.08.2016 2016 str Minerilor, bl 8. ap 

30 rol 2757 

Lucrează în Italia 

11 PIETROSANU ELENA 29.08.2016 2016 str Petrolistilor bl b13 

ap 20 rol 2650 

Lucrează în Italia 

12 ALEXANDRESCU 

OVIDIU 

25.08.2016 2016 str Padurea Mamului 

nr 9 bl 39, ap 10 

rol5110  

Copie CI alt domiciliu-lipsă 

dovada achit. la alt domiciliu 

13 PREDESCU 

CONSTANTIN 

25.08.2016 2016 Carbunesti sat nr8 rol 

1518.1 

Lucrează în Italia 

14 TEODORESCU ADRIAN 

COSMIN 

29.08.2016 2016 Carbunesti sat nr 2 

rol 3045 

Lucrează în Spania 

15 MARII PROFIRA 01.09.2016 2016 Cojani, nr 7a rol 1319 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

16 STOICA LUMINITA 07.09.2016 2014- str Blahnitei, bl 42, Lucrează în Anglia 



2016 ap 16 rol 2872 

17 SAVESCU SCRIECIU 

GEORGIANA 

09.09.2016 2015-

2016 

Pietii nr 78 rol 2117 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

18 BALACEANU IOANA SI 

MIRCEA 

09.09.2016 2016 Gilortului nr 12 rol 

2233 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

19 BALAN ELENA 

MARIANA 

12.09.2016 2016 Macesu, rol 889 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

20 HODOIU ANA ANDREEA 12.09.2016 2015-

2016 

Crizantemelor,  nr 7 

rol 3441, 3441.1 

Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Lucrează în Italia 

21 CIUCUR MONICA 12.09.2016 2016 Pojogeni 181 rol 193 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

22 SANDU CONSTANTIN PT 

DEF SANDU EMIL SI 

ELISABETA 

13.09.2016 2016 Carbunesti sat  nr 274 Nu are tomberon 

Nu s-a ridicat gunoi 

Nu locuieste nimeni 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind abrogarea  HCL nr. 23/29.02.2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită 

 a imobilului „Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  

 către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești   

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, 

           Având  în vedere : 

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

      - expunerea de motive;    

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

       - adresa nr. 2500 din 7.09.2016 a Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la nr. 

15.703 din 7.09.2016;  

      - Hotărârea Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești nr. 23 din 29.02.2016 privind 

aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină”de către Colegiul Naţional 

„Tudor Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești  și faptul că această 

hotărâre nu și-a produs efectele și nu mai este  oportună;    

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

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

modificările ulterioare; 



      - prevederile Legii Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata 2010; 

 

         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. 23 din 

29.02.2016 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a imobilului „Cămin-cantină”de către 

Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”  către  Centrul Cultural   „Tudor Arghezi”  Tg. Cărbunești. 

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

conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 

hotărâri.  

           Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        
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Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 103 
 

 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra unui  teren 

 pentru tineri (lotul nr. 67) , în vederea realizării unei locuinţe  

în oraşul Tg. Cărbunești, satul Cojani, judeţul 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 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. 14.609/23.08.2016 a d-nei Floarea Raluca-Elena din oraşul Tg. 

Cărbunești, strada Pieții, nr. 19, județul Gorj privind atribuirea  unui  lot de teren pentru tineri, 

pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești; 

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

tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

- Prevederile H.C.L nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orașului Tg. 

Cărbunești; 

- Prevederile H.C.L nr.40/24.04.2004 ,privind lotizarea terenurilor pentru tineri;  

     - Prevederile Legii nr.50/1991,  modificată şi completată privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții;  

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

   Art.1.-  Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 998,18 mp, lotul cu nr. 67 d-nei  Floarea Raluca-Elena, CNP 2960601181114 din oraşul                   

Tg. Cărbunești,  strada Pieții,  nr. 19,  județul Gorj,  situat  în satul  Cojani,  oraş Tg-Cărbuneşti ,  

județul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.2.-  (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionată  la art.1 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 gratuită a terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea 

nr.15/2003.  

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

Cărbunești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 104 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 



 

 HOTĂRÂRE 

privind  atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi Titu   

pentru reconstruirea  locuinței afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de 

Amaradia, satul Ruget,  județul Gorj în vatra de sat Cojani, oraşul Tg. Cărbunești, judeţul 

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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;  

- P.U.Z.- vatra  sat Cojani - proiect nr. 39/2006 aprobat prin H.C.L nr.32/22.04.2008; 

 - Solicitarea cu nr.  14649/24.08.2016  a d-lui  Duroi Titu   din comuna Roşia de Amaradia, 

satul Ruget,  nr. 138,  județul Gorj -  pentru  reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de 

teren din com. Roşia de Amaradia,  județul Gorj, în vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbunești, 

județul Gorj; 

- Procesul-verbal nr. 5778/23.08.2016 - eliberat de Primăria comunei Roșia de Amaradia; 

    - Prevederile art. 15, lit.d) din Legea nr.50 /1991,  modificată şi completată privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții;  

     - Prevederile Legii nr. 2l5/2001 – legea  administraţiei publice locale, republicată, cu 

modificările şi completările; 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită,  pe durata  existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă 

de 1000,00 mp, lotul cu nr. 225,  d-lui Duroi Titu, CNP 1510401181143,  pentru reconstruirea  

locuinței afectate de alunecările de teren din comuna Roșia de Amaradia, județul Gorj în vatra de 

sat Cojani, oraşul Tg. Cărbunești, judeţul Gorj (plan de situație anexat).  

    Art.2.-  (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă gratuită a terenului  menţionat  la art. 1 este  

obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului 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. 

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

Cărbunești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

    Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    



                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 105 

              ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 

al oraşului  Tg. Cărbuneşti, judeţul 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;  

   - prevederile Legii nr. 307/2006 privind apărarea contra incendiilor cu modificările si 

completările  

ulterioare ; 

   -O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

   -O.M.A.I. nr. 160/2007 de planificare organizare desfășurare a activităților de prevenire a 

situațiilor de urgenta ,prestate de serviciilor voluntare. 

   - prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civila cu modificările si completările 

ulterioare; 

   - prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul National de management al situațiilor de 

urgenta; 

   - prevederile O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanta privind  

constituirea, încadrarea si dotarea serviciilor voluntare pentru situații de urgenta; 

            

    In temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), litera b), alin.(6) litera a) si art. 45 din Legea 

215/2001 privind Administraţia Publică Locală , republicată cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

    Art.1.-  Se aprobă reorganizarea  Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  al oraşului 

Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, de categoria a –II a C2, având în dotare 2 autospeciale de lucru cu 

apă, motopompe de intervenţie. 

    Art.2.- Structura de organizare şi încadrare cu personal a serviciului voluntar cuprinde 

următoarele componente : 

   a - Inspector de specialitate :ing. Mladin Mircea 



      - Asistent medical :Ilie Elena. 

   b - Compartimentul specialişti pentru prevenire: 

         Specialişti de prevenire: 

      - Asprea Cornel            angajat         Pojogeni , Cerăt, Comăneşti; 

      - Mudavoiu Ion            angajat         Cojani,Stefanesti 

      - Draghici Alin             angajat         Maceşu , Carbunesti Sat 

      - Ridiche Cristian         angajat         Floreşteni , Creţeşti;Curteana 

      - Ganescu Daniel          angajat         Tg Carbunesti 

  c -Grupe de intervenţie: 

 1. grupa de intervenţie, la autospecialele de intervenţii la incendii : 

 -servant 1 Dianu Georgian               - voluntar 

 -servant 2 Dianu Ludovic                 - voluntar 

 -servant 3 Muicu Laurentiu Narcis   - voluntar 

 -servant 4 Ciortan Marian Danut      - voluntar 

 -servant 5  Duta Ion Alexandru        - voluntar 

 

 

 

 

       1.1. nr. de circulaţie la autospecialele de intervenţii cu apa  la  incendii: 

                                  - GJ  04  UEV  marca Renault 

                                  - GJ 05  UEV  marca Roman 

       1.2.  conducători auto :  -Mudăvoiu Ion               - angajat 

                                              -Ridiche Cristian           - angajat 

                                              -Drăghici Alin               - angajat 

                                            -Ganescu Daniel            - angajat 

                                            -Băcănuşi Minel            - angajat   

 2. grupa de intervenţie la motopompă : 

             - servant 1      Ionescu Costel          - voluntar 

             - servant 2      Papurica Sorin          - voluntar 

             - mecanic motopompă  Avram Ion  - angajat 

 3. grupa suport logistic, dotare: buldoexcavator, tractor, remorcă 

             - Stinga Ion                - voluntar 

             - Cioplea Florin          - voluntar 

             - Vasiloiu Constantin - voluntar 

 4. grupa cercetare căutare: 

             - Luntraru Cristian 

             - Lupu Minodor 

             - Vlăduţescu Ovidiu 

 e -Echipe specializate: 

      1. Echipa înștiințare alarmare:  Corici Sorin, Glodeanu Alin, Didelea Bogdan. 

      2. Echipa de evacuare: Golumbu Mircea,Dobrovie Robert , Paraliţă Viorel, 

      3. Echipa deblocare salvare: Caliţoiu Claudiu, Ungureanu Silviu, Duţescu Mircea. 

      4. Echipa acordare prim ajutor: Ilie Elena, Armăşelu Carmen, Popescu Elvis. 

      5. Echipa NBRC: Ciobanu Silviu,Cocioabă Ion, Radulea Daniela. 

   



 Art.3.- Anunţarea, în caz de situaţii de urgenţă, se face astfel: 

 a –urgenţa I: 

       - Telefon Primărie 0253378603 

       - Telefon Remiză  0733032771 

       - Telefon Inspector protecție civila 0733032773 

 b –urgenţa II: 

 Serviciul voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă cu care Consiliul Local a încheiat contract 

sau       convenţie pentru intervenţie. 

 c –urgenţa III: 

 Apel de urgenţă 112 sau 0253211706 – sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Gorj. 

    

 Art.4.- Alarmarea se face prin: 

       -telefonic la fiecare membru al serviciului  

        -sirenă amplasată pe clădirile : CASTELUL DE APĂ, BANC-POST, BLOC J, GARA 

POJOGENI. 

       -toacă, clopot biserică din satele: CREŢEŞTI, MĂCEŞU, POJOGENI, TG CĂRBUNEŞTI,   

CĂRBUNEŞTI-SAT, ŞTEFĂNEŞTI. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 106 
 

                 ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI                                                                

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg. Cărbunești  în  

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

 

 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj, 



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

- adresa din partea Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 100/07.09.2016 

înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbunești cu nr. 15.768/08.09.2016;   

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

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

modificările si completările ulterioare; 

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

 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare , 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

       

 

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

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

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

comunei  Lelești și a comunei Crușeț. 

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

 

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 107 

 

 

                ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea normei de hrană pentru  personalului  

Politiei Locale a oraşului 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 nr. 16472/22.09.2016; 

       - referatul nr. 14177/17.08.2016 al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg. Cărbunești; 

       - prevederile art. 35 indice 1  din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale;  

        - prevederile HG 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si 

funcționare a politiei locale; 

       - prevederile O.U.G. nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative;  

       - prevederile O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului 

din sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala;  

       - prevederile Ordinului nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 

planului de ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale;   

       - prevederile OMAI nr. S/310/21.12.2009 privind hrănirea efectivelor MAI pe timp de pace;  

       - HCL nr. 1/2011 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbunești;  

        - HCL nr. 134/27.12.2011 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul 

Poliţiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti;  

       - prevederile art. 36 alin. 2, lit. a, alin. 6 lit. a, punct 7, alin. 9 din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată.  

       - O.M.D.R.A.P. nr. 776/2015 privind contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană 

acordată personalului poliţiei locale;   

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 

 

         Art.1.- Se aprobă acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale Tg. 

Cărbunești, venit neimpozabil, conform OG 26/1994, OMDRAP nr. 776/2015, HG nr. 171/2015 

și OUG 65/2014, începând cu data de 01.10.2016, în limita bugetului aprobat, astfel:  

    1. Norma de hrană nr. 6 în contravaloare de 32 lei/zi calendaristică pentru funcțiile specifice 

de polițiști locali din cadrul Poliției Locale Tg. Cărbunești. 

    2. Norma de hrană nr. 12 B în contravaloare de 5 lei/zi calendaristică pentru personalul Poliției 

Locale Tg. Cărbunești care execută serviciul în ture sau în schimburi. 

    3. Norma de hrană nr. 1 în contravaloare de 25 lei/zi calendaristică pentru personalul 

contractual din  cadrul Poliției Locale Tg. Cărbunești. 

         Art.2.- Primarul oraşului şi 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 22.09.2016, la  care 

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

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 

                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 



Nr. 108 

               ROMÂNIA 

           JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL   TG. CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea suplimentării posturilor în  Statului de funcții al Compartimentului de 

Primiri Urgență (CPU) din cadrul Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești  

 

 

 

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

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

motive; 

      - raportul de specialitate nr. 16463/22.09.2016;   

      - nota de fundamentare nr. 7744/21.09.21016  și adresa nr.7626/15.09.2016  ale  Spitalului 

Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești înregistrate la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 

16444/21.09.2016 și 16.147/15.09.2016;   

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

completările ulterioare ; 

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

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

şi completările ulterioare ; 

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

ulterioare; 

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

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

completările ulterioare;   

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

cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE 

         

 

       Art.1.-  Se aprobă  suplimentarea  posturilor în  Statului de funcții al Compartimentului de 

Primiri Urgență (CPU) din cadrul Spitalului Orășenesc de Urgenţă Tg. Cărbunești, conform 

anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

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

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

îndeplinire a prezentei hotărâri.    

       Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.09.2016, la  care 

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

 

        PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                             Contrasemnează, 



                 Ghiță Aurelian-Dary                                            SECRETARUL ORAȘULUI                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin  

                                    

                                  

 

 

       

Tg. Cărbunești,  22 septembrie 2016 

Nr. 109 
 


