ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- referatul nr. 231/07.01.2011;
- propunerile formulate de consilierii locali în cadrul şedinţei şi consemnate în procesul verbal al
şedinţei;
- prevederile Legii nr. 155/2010 a poliţiei locale;
- prevederile HG nr.1332din 23 decembrie 2010 privind aprobarea regulamentului –cadru de
organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
- prevederile art. 36 alin. 2, lit.a şi d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă înfiinţarea Poliţiei Locale a oraşului Tg. Cărbuneşti ca un compartiment
funcţional, fără personalitatea juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin reorganizarea
Serviciului Public Local Poliţia Comunitară.
(2) Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Poliţiei
Locale a oraşului Tg. Cărbuneşti rezultate în urma reorganizării Poliţiei Comunitare Tg. Cărbuneşti se vor
aproba ulterior prin hotărâre de către Consiliului Local.
Art.2.- Se aprobă organizarea şi funcţionarea Comisiei Locale de Ordine Publică în următoarea
componenţă:
- primarul oraşului - dl. ing. jr. Mazilu Mihai Viorel
- secretarul oraşului - dl. Vlăduţ Grigore Alin
- şeful Poliţiei oraşului Tg. Cărbuneşti - dl. Morie Nicolae Ovidiu
- din partea Poliţiei Locale Tg. Cărbuneşti - dl. Stăncioi Nicolae
- consilier local - Calotescu Marian Ion
- consilier local - Birău Dănuţ
- consilier local - Ivăniş Grigore
Art.3.- Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către primarul oraşului, compartimentele de resort
din cadrul primăriei Tg. Cărbuneşti şi Poliţia Comunitară Tg. Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr.1

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2010

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;
- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 11 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL nr. 18 / 04.03.2010, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.
Cărbuneşti pe anul 2010 şi hotărârile consiliului local privind rectificările bugetului de venituri şi
cheltuieli efectuate în cursul anului 2010 ;
- 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 ;
- Normele metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea şi depunerea situaţiilor
financiare ale instituţiilor publice la data de 31.12.2010;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia bugetului de venituri şi
cheltuieli întocmite la data de 31.12.2010, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi
1 abţinere(Fugaru Ion).
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr. 2

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

anexa 1 la HCL nr. 2./2011
Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Carbunesti pe anul 2010
VENITURI
Nr.
crt.

Denumire indicator

1

Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si
activitati
Venituri din taxe administrative si
eliberari de permise
Amenzi , penalitati si confiscari
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale unitatii adm-teritoriale

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Finantarea programului de pietruire
a unor drumuri comunale
Finantare de lucrari de cadastru
Sprijin financiar pentru constituirea
familiei
Sprijin acordare ajutor incalzire
Subventii trusou nou nascuti
Subventii de la bugetul de stat
pentru finantarea sanatatii
Subventii de la bugetul asigurarilor
de somaj catre bugetele locale
Fondul social European
Sume acoperitoare gol de casa
Impozit pe venit tranz imob
TOTAL

Procent de încasare an 2010 = 91%

Cod
indicator

- LEIPrevedere
Prevedere
Cont
de
Bvc initial Rectificata executie
HCL
29.12.2010 31.12.2010
18/04.03.20
10

0402

3.504.000

3.514.000

3.403.095

0702
1102
1502
1602

1.489.000
5.798.000
1.000
366.000

1.389.000
5.467.020
1.000
366.000

1.005.186
5.282.956
610
226.760

1802
3002
3302

5.000
52.000
95.000

5.000
52.000
108.500

4.398
54.044
155.294

3402

115.000

115.000

99.693

3502
3602
3902

427.000
163.000
55.000

269.290
163.000
55.000

173.035
141.792
31.083

42020901

630.000

700.970

700.972

420229
420233

10.000
45.000

10.000
45.000

0
9.294

420234
420236
420241

230.000
20.000
126.500

230.000
20.000
113.380

160.296
9.450
66.990

430204

0

90.000

47.061

450202
40.02
0302

0
0
0
13.131.500

25.200
0
0
12.739.360

23.100
42.939
7.409
11.645.457

CHELTUIELI
Nr.
Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

– LEIPrevedere
Prevedere Plati nete de
Bv initial HCL Rectificata casa la data
18/04.03.2010
29.12.2010 de
31.12.2010
1.852.390
1.496.140
1.485.872

1

Autoritati executive

5102

2
3

Alte servicii generale
Tranzactii
privind
datoria
publica
Transferuri cu caracter social –
contrib sanatate ajotor social

5402
5502

494.400
73.000

614.100
58.000

479.187
50.841

5602

32.000

32.000

27.099

5

Ordine si siguranta publica

6102

785.930

615.400

603.269

6
7
8

Invatamint
Sanatate
Cultura, recreere si religie

6502
6602
6702

4.332.000
126.500
388.550

4.080.500
213.380
497.500

3.989.149
201.620
365.921

9

Asigurari si asistenta sociala

6802

1.780.510

1.604.510

1.413.040

10

Locuinte , servicii si dezvoltare

7002

2.462.500

2.629.940

1.713.992

11
12

Transporturi
Alte actiuni
TOTAL CHELTUIELI

8402
8702

803.720
0
13.131.500

872.690
25.200
12.739.360

848.742
21.200
11.199.932

4

Conform contului de executie la data de 31.12.2010 veniturile încasate sunt in suma de 11.645.457 lei,
iar plătile nete de casa la data de 31.12.2010 sunt de 11.199.932 lei .
La încheierea exerciţiului financiar 2010 s-a înregistrat un excedent de 445.525 lei .

anexa nr. 2 la HCL nr. 2./2011
CONT DE EXECUTIE AL SUBVENTIILOR PRIMITE DE LA
BIGETUL DE STAT LA 31.12.2010
- lei Denumire indicator
Cod
Prevederi
Subvenţii Plăţi ef. din Diferenţa de
clasificaţie definitive
primite
subvenţii
restituit
la
bugetară
29.12.2010
data
de
31.12.2010
Subv. Primite ptr. programul 21.42.02.09. 700.972
700.972
700.972
de pietruire
01
cap. bugetar
24.84.02.71
Subv.primite
pt.sprijin 21.42.02.33 9.294
9.294
9.294
financ.pt.constit.familiei
cap.bugetar
Legea 396/2006
24.68.02.57
Suvb.pt.acordarea ajut.încălz 21.42.02.34 160.296
160.296
160.296
locuinţei OG.
cap.bugetar
24.68.02.57
Subv.pt.acoradre
trusoului 21.42.02.36 9.450
9.450
9.450
nou născuţi
cap.bugetar
24.68.02.57
Subv.din bug.finan.sănătate
21.42.02.41 66.990
66.990
66.990
cap.bugetar
24.68.02.57
Sume primite de adminis.I 21.42.02.45 23.100
23.100
23.100
FSE
cap.bugetar 24.87.02.56
Subv.de la bug.asig.pt.somaj 21.43.02.04 47.061
47.061
47.061
cap.bugetar
24.70.02.10

Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CONT DE EXECUŢIE al contului 500201 – DISPONIBIL DIN FONDURILE SPECIALE
PENTRU ALOCAŢII NOU NĂSCUŢI LA DATA DE 31.12.2010
Incasari
Cod
Sold
in anul Plati
Nr
clasificatie initial
anul
efectuate in Sold final
crt
DENUMIRE
bugetara
01.01.2010 2010
anul 2010
31.12.2010
Disponibil din fondurile
speciale pt alocatii nou
1
nascuti
500201
0
12,880
12,880
0
CONT DE EXECUŢIE al contului 500228 – DISPONIBIL DIN
FONDURI PHARE 2006 LA DATA DE 31.12.2010
Nr.
crt.

1

Cod
Sold
Incasari
clasificatie initial
in
anul Plati efectuate in Sold final
bugetara
01.01.2010 2010
anul 2010
31.12.2010

Denumire
Disponibil
din
fondurile speciale
phare 2005
-statie de transfer 500228

449,504.48 603,652.85 1,053,157.30

0

CONT DE EXECUŢIE al contului 500231 DISPONIBIL DIN
FONDURI GRAND PHARE 2005 LA DATA DE 31.12.2010

Nr
crt

1

Nr
crt

1

Cod
Incasari in
clasificatie Sold initial anul anul Plati efectuate in Sold final
bugetara
01.01.2010 2010
anul 2010
31.12.2010

Denumire
Disponibil
din fondurile
phare 2006
Alimentare
cu apa
Floresteni
500231

30,790.23

23,320.81

54,111.04

0

CONT DE EXECUŢIE al contului 5004 DISPONIBIL DIN SUBV.
INS.BUG.LOCAL LA DATA DE 31.12.2011
Incasari
Cod
Sold
in anul Plati
clasificatie initial
anul
efectuate in Sold
final
DENUMIRE
bugetara
01.01.2010 2010
anul 2010
31.12.2010
Disponibil din
mijloace
extrabugetare Ins
5004
Sub Locala
70.15.50
38.793,47 129.478 157.412,18 10.859,29

CONT DE EXECUŢIE al contului 5006 – DISPONIBIL DIN SUME DE MANDAT
LA DATA DE 31.12.2010
Nr
crt

1

Cod
clasificatie
bugetara

DENUMIRE
DISPONIBIL DIN
SUME DE
MANDAT
5006

Incasari
Plăţi
Sold initial in
anul efectuate in Sold final
01.01.2010
anul 2010 anul 2010
31.12.2010

64.322,90

53.050,10

55.035,40

62.337,60

CONT DE EXECUŢIE al contului 5010 – DISPONIBIL DIN SUBV.INS.
BUG.LOCAL LA DATA DE 31.12.2010

Nr
crt

1

Cod
Sold
clasificaţie initial
Subventii Venituri
bugetara
01.01.2010 primite
proprii

DENUMIRE
Disponibil
din Subv. Ins
Bug Local
67.10

0

160.100

51.712

Plăţi
efectuate Subv.de Sold
în 2010
restituit final

211.812

0

0

CONT DE EXECUŢIE AL CONTULUI 5039 – DISPONIBIL DIN FONDUL DE
RULMENT LA DATA DE 31.12.2010
Cod
Incasari
in Plati
clasificatie Sold
initial anul
anul efectuate in Sold
final
bugetara
01.01.2010
2010
anul 2010
31.12.2010

Nr
crt

DENUMIRE

1

FOND
DE
RULMENT
5039

42,938.72

445,529.94

42,938.72

445,529.94

CONT DE EXECUŢIE al contului 5033 – DISPONIBIL DIN SUME ALOCATE
LA BUGETUL LOCAL LA DATA DE 31.12.2010

Nr
crt

1

Cod
Sold
Incasari in
clasificatie initial
anul
anul Plati efectuate Sold final
bugetara
01.01.2010 2010
in anul 2010
31.12.2010

DENUMIRE
Disponibil
din
fondurile speciale
ale
instituţiilor
publice
5033

0

22,403.00

22,403

0

COMPONENŢA SOLDURILOR LA DATA DE 31.12.2010
Nr crt

Simbol cont

Sold fnal la Componenţa
31.12.2010

1

5002 INCLUSIV
5003 analitice
5002.01

0

5002.28

0

5002.31

0

2

5004

10.859,29

3

5006

62.337,60

Baza legala

Alocaţii
nou născuţi
Disponibil fond
Contract PHARE RO2005/017553.04.01.04.01
Disponibil fond
Contract
PHARE
RO2006/018.147.04.01.04.01.20
Taxe
piaţă , Legea 273 /2006
parcare,
Taxe participare OG 34 /2006
licitaţii
nerestituite

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru utilizarea excedentului anului 2010 în sumă de 445.529,94 lei

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, resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare ;
- Excedentul rezultat la închiderea exerciţiului financiar la sfârşitul anului 2010;
- Contul de execuţie la data de 31.12.2010;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. – Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent în sumă de 445.529,94 lei
constituit la data de 31.12.2010 pentru acoperirea temporară a golului de casă al secţiunii de funcţionare.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr. 3

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- Referatul 17/06.01.2011
- Raportul de specialitate;
- prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu
modificările ulterioare
- prevederile art.16, alin.2 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale
- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal

În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se instituie taxa speciala de salubrizare in oraşul Tg.Carbunesti si satele arondate in suma de
120 lei/an/gospodărie.
Art.2.- Taxa se plăteşte in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 30 septembrie.
Art.3.- Neplata taxei la termenele de mai sus va atrage după sine majorări de întârziere de 0.1%
pentru fiecare zi de întârziere
Art.4.- Sunt scutiţi de plata taxei de salubrizare veteranii de război, văduvele veteranilor de război
nerecăsătorite si contribuabilii cu domiciliul în alte localităţi, dar care au poziţie de rol in oraşul
Tg.Carbunesti.
Art.5.- Plata taxei se va face la casieria Biroului Impozite şi taxe locale.
Art.6.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru şi 7
voturi contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr. 4

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri,
situate pe raza oraşului Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- Adresa nr. 233/07.01.2011;
- Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă cumpărarea terenului - păşune în suprafaţă de 0,76 ha, situat în punctul Stadion,
Tarlaua 74 parcela 10311/1 de la domnul Ciontescu Constantin Dănuţ la preţul ce va fi stabilit prin
evaluarea terenului de către un expert autorizat.
Art.2.- Se aprobă acceptarea donaţiei privind terenul - păşune în suprafaţă de 0,88 ha, situat în
punctul Stadion, Tarlaua 74 parcela 10311 de la domnul Vlăduţescu Titu.
Art.3.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg. Cărbuneşti domnul Mazilu Mihai Viorel pentru
încheierea actelor autentice .
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 8 voturi pentru, 3 voturi
contra şi 4 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr. 5

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 75 din
30.07.2010 pentru modificarea Organigramei şi Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg. Cărbuneşti judeţul Gorj şi ale serviciilor publice înfiinţate în subordinea
Consiliului Local Tg. Cărbuneşti, judeţul Gorj, în vederea aplicării dispoziţiilor OUG nr. 63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ;
- expunerea de motive;
- prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în
anexă la O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 ;
- prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂRŞTE
Art.1.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se modifică Organigrama aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti şi a serviciilor subordonate Consiliului Local al oraşului
Tg. Cărbuneşti şi Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti
conform anexelor nr.1 şi nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Modificarea prevăzută la alin.(1) vizează reînfiinţarea funcţiei contractuale de Consilier
juridic IA în cadrul Aparatului permanent la Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, concomitent cu
desfiinţarea funcţiei contractuale de Inspector I în Compartimentul Agricol din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti, asigurând astfel încadrarea în numărul maxim de
75 posturi avizate şi aprobate conform punctului 1 din anexa la OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare.
(3) Organigrama şi Statul de funcţii ale Aparatului permanent la Consiliului Local al oraşului
Tg. Cărbuneşti sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Fişa postului de consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti este prevăzută în anexa nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(5) La ocuparea efectivă a postului de consilier juridic din cadrul Aparatului permanent al
Consiliului Local se vor avea în vedere dispoziţiile Legii nr. 53/2003- Codul Muncii şi celelalte dispoziţii
legale în vigoare aplicabile personalului contractual.
Art.2.- Primarului oraşului, secretarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 13.01.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2
voturi contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbuneşti, 13 ianuarie 2011
Nr. 6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 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 ;
- Ordinul nr. 7/12.01.2011 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului
general centralizat al unităţilor administrativ teritoriale pe anul 2011;
- Adresa nr. 858/2001.2011 a DGFP Gorj privind repartizarea sumelor alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale şi sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale;
- Adresa nr. 961/2011 a Consiliului Judeţean Gorj privind repartizarea sumelor defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale şi din cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- Legea nr. 286/2010- privind legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Referatul nr. 1041/24.01.2011 al Biroului impozite si taxe;
- Referatele birourilor si serviciilor din subordinea Primăriei Tg.Carbunesti ;
- Normele metodologice din 13.01.2011 pentru aplicarea legii nr. 285/2010 privind salarizarea în
anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Carbunesti cu suma
totala de 11.612,10 mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si
subvenţii pe anul 2011 în sumă 861,90 mii lei pe capitole, conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii
pe anul 2011 cu suma totala de 3.701,67 mii lei, conform anexei nr.3.
Art.4.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011 prevăzută în anexa nr.4.
Art.5.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei
şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si
DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi
2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 7

Anexa nr. 2 la HCL nr. 7/31.01.2011
BUGET ACTIVITĂŢI FINANŢATE DIN VENITURI PROPRII ŞI SUBVENŢII
PE ANUL 2011
LEI

VENITURI TOTAL
VENITURI
PROPRII
SUBVENTII
BUG.LOCAL
CHELTUIELI
TOTAL
CHELT PERSONAL
CHELT.
MATERIALE
CHELTUIELI DE
CAPITAL

CENTRUL
CULTURAL
261.900

SPITAL
500.000

DIR.SERV
COMUNALE
100.000

TOTAL
861.900

95.000

166.900

71.900
190.000

500.000

5.000

695.000

261.900
66.000

500.000

100.000
25.000

861.900
91.000

195.900

380.000
120.000

75.000

650.900
120.000

Anexa nr.3 la HCL nr. 7/31.01.2011

BUGET ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2011

ADM.PIETII
VENITURI
TOTAL
VENITURI
PROPRII
CHELTUIELI
TOTAL
CHELT
PERSONAL
CHELT.
MATERIALE
CHELTUIELI DE
CAPITAL

SPITAL

Internat
scolar

Pasunat

TOTAL

204.500

3.287.170

195.000

15.000

3.701.670

204.500

3.287.170

195.000

15.000

3.701.670

204.500

3.287.170

195.000

15.000

3.701.670

55.000

2.323.030

14.770

944.140

134.730

20.000

2.378.030
195.000

15.000

1.168.910
154.730

Anexa nr. 4 La HCL nr. 7/31.01.2011

Lista obiectivelor de investitii
propuse a se realiza in anul 2011 din bugetul orasului Tg.Carbunesti

-leiNr.
Crt.

Cap.
Bugetar
1 CAP.51.02
2 CAP.54.02

3
4
5
5

CAP.65.02
CAP.67.02
CAP.68.02
CAP.70.02

6 CAP.84.02

Denumire obiectiv de investitii
Capital social SC Aparegio SA
Executie sediu nou SPCLEP
Sistematizare pe verticala SPCLEP
Centrala sediu SPLCEP
Reabilitare sc gimnaziala corp vechi
Modernizare baza sportiva
PT+ executie instalatie gaze cresa
Reabilitare retele apa MASTERPLAN
Alimentare apa sat Pojogeni
utilitati bloc ANL
Put apa str.Plopilor
Inchidere gropa de gunoi
Statii clorinare pompe sate
Proiect tehnic + executie str Trandafirilor
SF centura oras
TOTAL

Propunere
bugetara
5000
400000
130000
50000
200000
60000
5000
300000
300000
250000
50000
20000
40000
120000
60000
1990000

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Tg. Carbunesti, jud. Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, republicată;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;
- Legea 273/2006 privind finanţele 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 aprobă înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Tg. Carbunesti, judeţul Gorj, în următoarea componenţă:
1. Primar – Mazilu Mihai Viorel – preşedinte;
2. Vlăduţ Alin – secretar;
3. Berbecel Georgeta – membru;
4. Surlea Iulia – membru;
5. Danaiaţă Daniela – membru;
6. Dăianu Alina – membru;
7. Fugaru Şerban – membru.
Membrii supleanţi : 1. Călina Iuliu - viceprimar
2. Borcan Alin – membru
3. Corici Sorin – membru
Art.2.- Comisia speciala, în componenţa prevăzută la art.1, se va întruni ori de cate ori este nevoie, în
şedinţe convocate de oricare dintre membri, pentru inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj si vor completa Anexa nr.4 din HG nr. 548/1999- Normele tehnice
privind inventarul bunurilor care aparţin domeniul public al oraşului.
Art.3.- Operaţiunea de inventariere a domeniului public a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj se va
derula până la data de 31.12.2011.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor comisiei speciale in vederea ducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reangajării domnului Văduva Vasile Paul pe postul de Consilier juridic IA
în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului 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 secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 1056/25.012011;
- Hotărârea Consiliului Local nr.6/13.01.2011;
- prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexă
la O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr.673/2002 ;
- prevederile OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;
- prevederile legii nr. 53/2003- Codul Muncii cu completările şi modificările ulterioare;
- prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- comunicarea scrisă transmisă d-lui Văduva Vasile- Paul nr. 713/17.01.2011;
- consimţământul scris transmis de dl Văduva Vasile -Paul nr. 805/19.01.2011;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 72 din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) În baza dispoziţiilor art. 72 alin.(2) din Codul Muncii – Legea nr. 53/2003, începând cu
data de 02 februarie 2011, se aprobă reangajarea pe durată nedeterminată, a domnul Văduva Vasile Paul
pe postul de Consilier juridic IA în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului
Tg. Cărbuneşti, conform Contractului Individual de Muncă prevăzut în anexă, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) În baza dispoziţiilor art.79² din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, prevăzut în anexă la O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea
nr.673/2002, salarizarea domnului Văduva Vasile- Paul se face conform dispoziţiilor legale în vigoare
privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile se suportă din bugetul
local al oraşului Tg. Cărbuneşti.
Art.2.- Primarului oraşului, secretarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru,
1 vot contra şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 9

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în
Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Adresa nr. 2239/2010 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg. Cărbuneşti, înregistrată la
primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 18.437/22.12.2010;
- prevederile Legii învăţământului ;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se numeşte ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” dna Stăiculescu Constantina.
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 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 10

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea membrilor supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în Consiliul
de Administraţie al Spitalului Orăşenesc 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 secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Adresa nr. 434/26.01.2011 din partea Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbuneşti la nr. 1147/ 26.01.2011.
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările
ulterioare;
- OUG nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se numesc ca membrii supleanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg. Cărbuneşti următorii consilieri locali :
1. domnul Motorga Florin Gabriel
2. domnul Mihăilescu Constantin
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 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 11

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.114/09.12.2010 privind aprobarea înfiinţării
„S.C.MICAGOS S.R.L 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 secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Adresa nr.8709/16.12.2010 din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj , înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 18406 din 22.12. 2010;
- prevederile Legii nr. 340/2004– privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ;
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.114 din
09.12.2010 privind aprobarea înfiinţării „S.C.MICAGOS S.R.L Tg.Cărbuneşti”.
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 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 12

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Centralizatorului cheltuielilor, reactualizat, pentru rest de execuţie la investiţia
„Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Local, oraş Târgu Cărbuneşti” – proiect nr. 25/2009

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 administrarea domeniului public şi privat;
- prevederile Legii nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
- Centralizatorul cheltuielilor, reactualizat,
pentru rest de execuţie la obiectivul de investiţii
„Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Local, oraş Târgu Cărbuneşti”;
- prevederile art.36 alin.(2) litera b), alin.(49 litera d), art.63 alin.(1) litera c), precum şi cele ale art.126
din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi modificările
ulterioare;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Centralizatorul cu cheltuielile, reactualizat, pentru rest de execuţie- Proiect tehnic
nr. 25/2009 - „Modernizare Baza Sportivă- Stadionul Local, oraş Târgu Cărbuneşti”, întocmit de către SC
ASPLAN SRL Tg. Jiu, conform anexa.
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 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Calotescu Marian – Ion
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 13

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
februarie, martie şi aprilie 2011

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 ianuarie
2011, conform procesului verbal al şedinţei ;

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

Articol unic: Domnul consilier local Mihăilescu Constantin se alege în funcţia de preşedinte
de şedinţă pe lunile februarie, martie şi aprilie 2011.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Calotescu Marian – Ion

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2011
Nr. 14

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea „Criteriile privind veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate
pentru nevoile unei familii”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
• proiectul de hotărâre;
• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
• Expunerea de motive;
• Raportul compartimentului de asistenta sociala;
• Prevederile Legii 416/2001 art. 8 alin 4 , privind venitul minim garantat;
• Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001, aprobate prin HG
nr.50/2011;
In temeiul prevederilor art. 45) din Legea 215/2001 privind Administraţia Publica Locala
republicata cu modificările si completările ulterioare , şi art.22 din Normele Metodologice de aplicare a
prevederilor Legii 416/2001, aprobate prin HG nr.50/2011,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă „Criteriile privind veniturilor potenţiale provenite din valorificarea
bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru
nevoile unei familii”, prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarului oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului
Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 11.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru..
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 11 februarie 2011
Nr. 15

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 15/11.02.2011

Criteriile privind veniturilor potenţiale provenite din valorificarea bunurilor ce
depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de
stricta necesitate pentru nevoile unei familii
Bunuri mobile necesare într-o gospodărie*)

lei/buc.

1. maşina de gătit
460
2. frigider
560
3. combina frigorifica
899
4. congelator
595
5. maşina de spălat automata
849
6. televizor color
279
7. video (DVD player)
240
8. calculator personal
1.400
*
) Bunurile mobile menţionate mai sus trebuie sa fie în stare de funcţionare, iar pentru cele folosite mai
mult de 24 de luni, limitele minime si maxime vor fi stabilite la jumătatea valorilor din tabel.
Veniturile potenţiale provenite din vânzarea terenurilor
si din valorificarea culturilor agricole
1. terenuri arabile
2. teren intravilan
3. teren intravilan municipiul Bucureşti
4. teren forestier
5. păşuni
6. fâneţe
7. vii nobile
8. culturi agricole: - UM - venit net/ha/an
- grâu
- porumb
- fasole
- orz
- floarea-soarelui
- cartofi
- pepeni
- sfecla
- vie
-- struguri de masa
- struguri de vin
- tutun
- soia
9. livezi
10. legume
*
) Preţul de vânzare în lei al unui hectar.
**
) Venitul net în lei/ha.

lei/ha
600*)
2.000*)
2.500*)
500*)
500*)
15.000*)
90**)
90**)
90**)
95**)
92,4**)
700**)
400**)
150**)
400**)
200**)
90**)
90**)
500**)
500**)

Categorii de animale
1. bovine
2. porcine
3. ovine/caprine
4. cabaline
5. păsări
6. familii de albine
7. iepuri de casa

lei /buc.
1.000*)
300*)
80*)
400*)
25*)
100*)
30*)

*

) Preţul de vânzare în lei pe cap de animal sau, dupa caz, al unei familii de albine.

NOTA:
Preturile stabilite în prezenta anexa se folosesc la evaluarea bunurilor calculate ca diferenţă între bunurile
cuprinse în anexa nr. 5 si bunurile cuprinse în anexa nr. 4 la normele metodologice.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind instituirea unor taxe speciale percepute de
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
• proiectul de hotărâre;
• rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
• Expunerea de motive
• referatul nr. 31133/08.02.2011 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor
Tg.Cărbuneşti;
• Prevederile Legii nr.202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor;
• Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
• Metodologia nr.2112516/2010 pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale privind divorţul prin
acordul soţilor emisă de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă următoarele taxe speciale pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor:
a) Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale, se va
achita o taxă în valoare de 50 lei.
Se scutesc de plata acestei taxe persoanele ale căror venituri sunt egale sau mai mici decât venitul
minim garantat de lege.
b) Pentru desfacerea căsătoriei în faţa ofiţerului de stare civilă, se achită taxa de 200 lei.
Art.2.- Primarului oraşului, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi celelalte
compartimente de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg. Cărbuneşti, vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 11.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 11 februarie 2011
Nr. 16

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Novac Victor Romulus, prin pierderea calităţii de membru al
Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Novac Victor- Romulus, prin pierderea calităţii de membru al
Partidului Democrat Liberal şi declararea locului de consilier local vacant.
- adresa nr. 203 din 05.02.2011 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL către Consiliul
Local Tg. Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr.1971 din 08.02.2011;
- prevederile art.9, alin.2, litera h¹) alin.(3), art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. i) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local
al oraşului Tg. Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş TE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
NOVAC VICTOR ROMULUS prin pierderea calităţii de membru al Partidului Democrat Liberal.
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului NOVAC VICTOR ROMULUS .
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 17

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei RUXANDA MARIA MARCELA
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul nr. 2969/2011 la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al doamnei
Ruxanda Maria Marcela;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2011 prin care se constată încetarea de drept a mandatului de
consilier local al d-lui Novac Victor Romulus şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 203 din 05.02.2011 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL către
Consiliul Local Tg. Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr.1971 din
08.02.2011;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş TE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
doamnei RUXANDA MARIA MARCELA, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile
locale din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Novac Victor Romulus.
Art.2.- (1)Doamna Ruxanda Maria Marcela va face parte din comisia de specialitate a consiliului local
pentru administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor
cetăţenilor.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor se reorganizează în componenţa
stabilită de către membrii comisiei prin vot.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 18

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local pe anul 2010
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Dispoziţia nr.1711/28.12.2010;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 11/2010- privind legea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL 109/2010 de aprobare a bugetului local rectificat pe anul 2010 al oraşului Tg.Cărbuneşti;
- OUG nr.103/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
- HCL nr.115/16.12.2010 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al oraşului
Tg Carbunesti .
- adresa nr18657/28.12.2010 emisă de Instituţia Prefectului, conform HG.1326/2010;
- Adresa nr.16655/28.12.2010 emisa de Consiliul Judeţean Gorj, conform HG.577/1997;
- contul de execuţie bugetara la 28.12.2010 al bugetului oraşului Tg.Carbunesti ;
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 pe anul 2010 al oraşului Tg. Carbunesti cu suma totala
de + 136,48 mii lei, conform anexei nr.1 .
Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetului activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul
2010 cu suma totala de + 482,72 mii lei, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului consolidat rectificat pe anul 2010, conform anexei nr. 3.
Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 19

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

anexa nr.1 la HCL nr.19 /2011
-VENITURI-

Nr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

Prevedere
Bvc
15.12.2010

mii lei
Prevedere
Influente
Rectificata
28.12.2010

1 Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit
2 Impozite si taxe pe proprietate
3 Sume defalcate din TVA

0402

3.514.000

3.514.000

0

0702
1102

1389000

1.389.000

0
+100.000

4 Taxe pe servicii specifice
5 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
6 Alte impozite si taxe fiscale
7 Venituri din proprietate
8 Venituri din prestari servicii si
activitati
9 Venituri din taxe administrative si
eliberari de permise
10 Amenzi , penalitati si confiscari
11 Diverse venituri
12 Venituri din valorificarea unor bunuri
ale unitatii adm-teritoriale

1502
1602

5.367.020
1000
366000

5.467.020
1.000
366.000

0
0

1802
3002
3302

5000
52000
108500

5.000
52.000
108.500

0
0
0

3402

115000

115.000

0

3502
3602
3902

269.290
163000
55000

269.290
163.000
55.000

0
0
0

13 Finantarea programului de pietruire a
unor drumuri comunale
14 Finantare de lucrari de cadastru
15 Sprijin financiar pentru constituirea
familiei
16 Sprijin acordare ajutor incalzire
17 Subventii trusou nou nascuti
18 Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii
19 Subventii de la bugetul asigurarilor de
somaj catre bugetele locale
20 Fondul social European
TOTAL

42020901

664490

700.970

+36.408

420229
420233

10000
45000

10.000
45.000

0
0

420234
420236
420241

230.000
20000
113380

230.000
20.000
113.380

0
0

430204

90000

90.000

0

450202

25200
12.602.880

25.200
12.739.360

0
+136.480

CHELTUIELI
mii lei
Nr. Denumire indicator
Crt.

1 Autoritati executive
2 Alte servicii generale
3 Tranzactii privind datoria
publica
4 Transferuri cu caracter social –
contrib sanatate ajotor social
5 Ordine si siguranta publica
6 Invatamint
7 Sanatate
8 Cultura, recreere si religie
9 Asigurari si asistenta sociala
10 Locuinte , servicii si dezvoltare
11 Transporturi
12 Alte actiuni
TOTAL CHELTUIELI

Cod
indicator

Prevedere
Bvc
15.12.2010

Prevedere
Rectificata
28.12.2010

5102

1.496.140

1.496.140

5402
5502

614.100
58000

614.100
58.000

5602

32000

32.000

6102
6502
6602
6702
6802
7002
8402
8702

615.400
4.080.500
213.380
397500
1.604.510
2629940
836.210
25200
12.602.880

615.400
4.080.500
213.380
497.500
1.604.510
2.629.940
872.690
2.5200
12.739.360

Influente

+100.000

+36.480
+136.480

Anexa nr.2 la HCL nr.19/2011
Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii
Nr. Denumire indicator
Crt.
1 Alte venituri din prestări servicii si
alte activitati
2 Subvenţii pentru instituţii publice
3 Subvenţii din bugetele locale pt.
Spitale
Total venituri proprii si subvenţii

Cod
indicator

Prevedere
Bvc
15.12.2010

Prevedere
Rectificata
28.12.2010

Influente

331050

441.040

441.040

0

431009
431010

206.000
110000

206.000
110000

0
0

0110

757.040

757.040
0

1 Sănătate

6610

2 Centrul Cultural Tudor Arghezi 3 Direcţia de Servicii Comunale
Total cheltuieli pentru activitati
finanţate din venituri proprii si
subvenţii

6710
7010

110000
227800
419240
757040

110000
233800
413240
757040

0
+6000
-6000
0

Anexa nr.2 la HCL nr.19/2011
Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2010
Nr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

Prevedere
initiala

Prevedere
Rectificata

Influente

1 Venituri din utilizarea pasiunilor
comunale
2 Contribuţia elevilor pentru internate si
cantine
3 Venituri din contractele încheiate cu
casa de sănătate
4 Venituri din contracte încheiate cu
DSP din sume alocate de la bugetul de
stat
5 Alte venituri din prestări servicii si
alte activitati – administraţia pieţii
6 Alte venituri din prestări servicii si
alte activitati – venituri proprii spital
Total venituri proprii

301509

3000

3.000

0

331514

174040

174.040

0

331021

12548690

13.031.410

+482.720

331030

351040

351.040

0

331550

200300

200.300

0

331550

155000

155.000

0

1 Internatul de elevi al Colegiului
National Tudor Arghezi Tg.Carbunesti
2 Spitalul oraş Tg.Carbunesti
3 Administratia Pietii

6515

174040

174.040

0

6615
7015

13054730
200300

13.537.450
200.300

+482720
0

4 Agricultura pasuni comunale
Total cheltuieli pentru activitati
finanţate din venituri proprii si
subvenţii

8315

3000
13.432.070

3.000
13.914.790

0
+482.720

0115

13432070 13.914.790

+482.720

anexa nr. 3 HCL 19/2011
Lista obiectivelor de investiţii
propuse a se realiza in anul 2010 din bugetul orasului Tg.Carbunesti
Conform clasificaţiei bugetare si anexelor cuprinzând prevederile bugetare pentru anul 2010 prezentam in
continuare lista obiectivelor de investiţii pentru anul 2010 rectificata la nivelul oraşului Tg.Carbunesti :

-leiNr.
Crt.

Cap.
Bugetara

Denumire obiectiv de investiţii

1

51.02

2
3

54.02
65.02

Capital social SC Aparegio SA
Capital social SC SALUBRIS SRL
Executie sediu nou SPCLEP
Reabilitare centrala termica Gradinita cu program
prelungit Tg.Carbunesti
Reabilitare scoala Floresteni
Studiu Fezabilitate reabilitare scoli
Dotari independente – pistoale 5 buc.
Dotari independente – motoscutere 2 buc
Modernizare baza sportiva Tg.Carbunesti
Extindere alimentare cu apa sat Floresteni
Statie transfer deseuri oras Tg.Carbunesti
Extindere retea apa Cojani
Alimentare cu energie electrica statie transfer deseuri
Alimentare apa sat Pojogeni
Utilitati bloc ANL zona stadion si str.Pad.Mamului
Extindere si reabilitare sistem alimentare cu apa si
apa uzata jud.Gorj – pt. Tg.Carbunesti
Extindere retea iluminat sat Floresteni
Proiect tehnic inchidere groapa de gunoi oras
Tg.Carbunesti
Extindere retea iluminat public str.Eroilor
Modernizare drum DC27 Stefanesti
Studiu fezabilitate strazi str.Teilor – zona blocuri
Proiect tehnic Modernizare DC27 Stefanesti – faza
podete Flumuselul si Ungurelu
TOTAL FINANTARE BUGET LOCAL
Statie transfer deseuri oras Tg.Carbunesti – SURSA
PHARE
Extindere sectie pediatrie spital oras Tg.Carbunesti
Realizare sistem antiincendiu spital oras
Tg.Carbunesti
Dotari independente spital oras Tg.Carbunesti
Modernizare piata – sector lactate orasTg.Carbunesti
TOTAL GENERAL

4

61.02

5
6

67.02
70.02

7

84.02

8

70.08

9

66.10

9
10

66.15
70.15

Prevedere
bugetara
2010

Prevedere
rectificata

10.000
45.000
459.500
27.000

10.000
45.000
459.500
27.000

10.000
17.000
9.500
6.000
107.000
36.000
1.100.000
39.500
122.000
200.000
5.000
219.000

10.000
17.000
9.500
6.000
207.000
36.000
1100.000
39.500
122.000
200.000
5.000
219.000

3.100
22.000

3.100
22.000

130.000
664.490
9.500
20.000

130.000
700.970
9.500
20.000

3.261.590
1.438.736

3.398.070
1.438.736

36.000
29.000

36.000
29.000

114.000
83.000
4.962.326

114.000
83.000
5.098.806

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii pe anul 2011 pentru aparatul de
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti şi ale serviciilor subordonate

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 nr. 2937/23/02.2011 al Birului Buget-contabilitate, resurse umane-salarizare;
- prevederile Legii 215/2001 privind Administraţia Publica Locala modificata prin
Legea 286/06.07.2006;
- Legea 286/2010 privind legea bugetului de stat pentru anul 2011;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
- HCL nr.7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Tg.
Cărbuneşti pe anul 2011;
- 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;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi ale serviciilor subordonate pentru anul 2011, conform Anexelor
nr.1-2, care fac parte 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 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,
un vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 20

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea raportului de evaluare si scoaterea la licitaţie publica in vederea
închirierii spaţiului „Restaurant Piaţa” în suprafaţă de 244,12 mp situat in Piaţa oraşului
Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti:
Având in vedere ;
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei;
- Raportul de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL TG.JIU;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- Cod Civil;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala ,
republicat,.
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL TG.JIU privind stabilirea
preţului de pornire la licitaţie în vederea închirierii spaţiului „Restaurant Piaţa” în suprafaţă de 244,12 mp
situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2- (1) Se aprobă scoaterea la licitaţie si caietul de sarcini, pentru închirierea spaţiului ,,Restaurant
Piaţa” in suprafaţa de 244,12 mp, situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea desfăşurării de activităţi
comerciale( produse lactate, cofetărie, pizzerie, patiserie, bar si comercializare alte produse).
(2)Durata închirierii este de 3 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 10,50 lei/mp/luna,
adică 2.562 lei/ luna, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL- Tg.Jiu.
Art.3.- De la data adoptării prezentei hotărâri , se revoca HCL NR. 80/12.08.2010.
Art.4.- 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 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 21

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind inventarierea terenului în suprafaţă de 19.048 mp
în domeniul privat al oraşului 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 compartimentelor de specialitate ;
- adresa nr. 2530/21.02.2011;
- prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala ,
republicata,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă inventarierea terenului în suprafaţă de 19.048 mp, situat în partea de est a Staţiei de
Transfer Deşeuri a oraşului Tg.Cărbuneşti sat Cojani , conform schiţei anexate, în domeniul privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,
1 vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 22

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg. Cărbuneşti, anul 2011
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 Gospodărie Urbană ;
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin
Legea 515 /2002 ;
- prevederile OG 43/1997 R privind regimul drumurilor, aprobată prin legea nr. 82/1998 cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile legii nr. 313/2009 privind modificarea şi completarea legii nr. 24/2007 privind
reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi;
- prevederile OUG 195/2005 privind Protecţia Mediului, aprobata cu modificări si completări prin
Legea 265/2006 .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşului
Tg. Cărbuneşti , prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 23

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 23 din 28.02.2011
PROGRAM
privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea
oraşului Tg. Cărbuneşti - ANUL 2011

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legii nr.515 /2002, privind gospodărirea localităţilor urbane
şi rurale, Consiliul local şi Primăria oraşului, conform art. 8 au obligaţia şi răspunderea pentru a crea un climat de
ordine şi curăţenie pe teritoriul administrativ; În acest sens vor asigura următoarele măsuri :
- a) masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor de specialitate
ale statului ;
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , compartimentele de specialitate ;
- b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local, primarul, şi salariaţii din cadrul compartimentului de gospodărie urbană ;
- c)prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea necontrolată a
deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentul de specialitate ;
- d) realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a gunoaielor ;
amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate;
- e)respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism aprobate, precum şi a
normelor privind executarea construcţiilor ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentul de specialitate ;
- f) curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi trotuare ,
colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale, sortarea şi valorificarea resurselor materiale refolosibile;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- g)repararea şi întreţinerea străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi amenajarea
şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi ;
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- h ) finalizarea construcţiilor începute ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- i ) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea periodică a acestora ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- j) organizarea de acţiuni de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;
Termen – permanent
Răspund – Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- k) curăţenia şi salubrizarea digurilor , a malurilor , a cursurilor de apă , asanarea terenurilor insalubre şi
prevenirea poluării apelor ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- l) repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate şi APAREGIO ;
-m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi APAREGIO ;
- n) buna organizare şi funcţionare a transportului în comun, păstrarea curăţeniei şi aspectul corespunzător al
vehiculelor, întărirea ordinii şi disciplinei;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi Poliţia Locală ;

- o) respectarea strică a normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul şi Administraţia Pieţii şi compartimente de specialitate ;
- p) amenajarea potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- r)păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport , stadioane şi celelalte
unităţi de cultură aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in administrarea consiliului local ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate ;
- s) păstrarea , conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul oraşului .
Termen
- permanent
Răspunde
- Consiliul Local , primarul şi compartimentele de specialitate
II. Instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice le revin următoarele
obligaţii :
a)să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de
reparaţii, amenajări şi a altor lucrări specifice;
b) să asigure repararea, spălarea geamurilor şi a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreţinerea firmelor şi a
faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţarea şi zugrăvirea periodică a acestora;
c)să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor în curţile interioare şi pe celelalte terenuri pe care le
deţin, precum şi pe căile de acces;
d)să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute sub orice formă, prin activităţi de curăţare, dezinsecţie şi
deratizare;
e)să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum şi materialele refolosibile;
f)să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, a părţii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare
pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul imobilelor şi incintelor în care îşi
desfăşoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
g)să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi curăţeniei în
localităţi;
h)să asigure curăţarea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
III. Cetăţenilor le revin următoarele obligaţii:
a)întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăreşti, a curţilor
şi împrejmuirilor acestora;
b)curăţarea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea şi zugrăvirea periodică a
acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;
c)finalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari, în condiţiile şi în termenele stabilite
de acestea;
d)repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;
e)menţinerea curăţeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe porţiunea din dreptul
gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;
f)îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în
alte scopuri;
g)păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locurile publice
h)respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice şi a curăţeniei în
localităţi;
i)depozitarea reziduurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autorităţile administraţiei
publice locale;
j)curăţarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.
k)curăţarea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii.
Pentru asigurarea unui mediu curat şi sănătos , Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti îşi propune să realizeze si să
execute un program de curăţenie generală şi de înfrumuseţare a oraşului , începând cu 01.03 .2011 - 30 aprilie
2011( luni declarate Luna Curăţeniei), şi pe tot parcursul anului cu personalul beneficiar al Legii 416/2001, venitul
minim garantat, SC Salubris (conform HCL nr. 95/2010), diverse societăţi, precum si cu sprijinul cetăţenilor
oraşului, asociaţiilor de proprietari, instituţiilor publice şi agenţilor economici .

Programul va cuprinde :
Salubrizarea străzilor, a spaţiilor verzi şi a locurilor publice, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor
rezultate , decolmatarea şanţurilor şi rigolelor , igienizarea cursurilor de apa Gilort , Blahnita şi a pâraielor
permanente şi nepermanente, reparaţii străzi, drumuri comunale, întreţinere reţele de iluminat public(montare
corpuri de iluminat public şi drosere), reparaţii fântâni publice, lucrări de întreţinere spaţii verzi. .
Spaţii verzi
- amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din oraşul Tg.Cărbunesti ,
- tăieri de corecţie la trandafiri , arbori şi arbuşti , in verde
- săpat şi plantat flori de sezon ;
- plantat trandafiri
- tăierea arborilor şi arbuştilor ornamentali care prezintă risc pentru traficul pietonal si auto uscaturi
- tăieri de corecţie la gardul viu
- amenajarea de noi spaţii verzi in zona blocuri si zona garii
- plantare de puieţi : arţari , mesteacăn şi tei în zonele adiacente cailor rutiere
- reparaţii locuri de joaca , vopsitorii accesorii
- defrişări a zonelor împădurite
- lucrări de întreţinere punct fântâna Balii
- văruit pomi
- stropiri împotriva bolilor si dăunătorilor
- producere material saditor de toamna , primavara , vara
-cosit spatii verzi
-amenajare parc zona Garii
Străzi şi drumuri comunale
-curăţirea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor pluviale
-curăţirea podeţelor de vegetaţie crescută şi de deşeuri depozitate
-reparaţii drumuri comunale , transport material pietros , reprofilare şi compactare
-continuarea lucarilor de modernizare a drumului comunal DC 27 Stefanesti
- reparaţii străzi cu îmbrăcăminţi asfaltice uşoare
- reparatii strada Pietii punct intersectie str. Pietii ( ceas) - cu str. Eroilor cu imbracaminte asfaltica si incadre in
borduri pe o suprafata de 5400 mp cu intrari la str. Merilor si Tudor Arghezi
-reparatii strazi zona blocuri
- marcaje străzi şi treceri pietoni
- maturat străzi şi trotuare
- vopsit , văruit borduri vopsit balustrade poduri
-montat tuburi pentru preluare ape pluviale
-reparaţii punte Stefăneşti
- identificarea şi amenajarea de noi zone de parcare in zonele aglomerate fără a afecta spaţiile verzi
- ridicarea pământului de pe acostamente şi zona de siguranţă a drumurilor
-reparat şi înlocuit indicatoare rutiere deteriorate
Fântâni publice
- reparaţii fântâni publice ( tencuieli exterioare , vopsitorii , reparaţii . acoperiş , împrejmuiri şi vopsitorii
- reparaţii fântână arteziana parc primărie ( curatit bazin , vopsitorii )
- construit fanata publica in satul Gatani
Mobilier urban
-reparaţii băncuţe şi coşuri de gunoi , vopsitorii unde este cazul
- achizitie sistem de supraveghere video
Iluminat public
- lucrări de întreţinere la reţeaua de iluminat public , montat corpuri de iluminat , becuri , drosere
Salubritate
- colectarea deşeurilor menajere depozitate necontrolat
- lucrări de închidere la depozitul de deşeuri al oraşului
- colectare deşeuri electrice şi electronice
Acţiuni în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de întreţinere şi curăţire a
şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă , întreţinerea spaţiilor
verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii începute şi neterminate ,
depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.
Acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a deşeurilor ;
Acţiuni având ca scop depistarea agenţilor economici şi a cetăţenilor care nu respectă legislaţia de mediu în
vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr.3, sc. 4 din blocul A.N.L
situat pe str. Pădurea Mamului, nr. 11, 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 al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- cererea cu nr.1241/27.01.2011 privind solicitarea de locuinţa depusă de doamna Roibu Dana
Mădălina;
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L
- prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificata si
completata;
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 ;
- prevederile HG 592/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin HG nr.
962/2001 .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 3, sc. 4 din blocul ANL situat pe strada Pădurea
Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti începând cu data de 01.03.2011 doamnei Roibu Dana Madălina –
medic specialist Obstretica- Ginecologie la Spitalul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentul de specialitate
al Consiliului Local va încheia contractul de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 24

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare
în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate”
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 art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu
modificările ulterioare;
- prevederile art.16, alin.2 şi art. 30 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile art.282 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal;
- 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
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă „Regulamentul de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul
Tg. Cărbuneşti şi satele arondate”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.4/13.01.2011.
Art.3.- Biroul Impozite şi taxe locale şi Biroul Buget-Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.02.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru şi
5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 28 februarie 2011
Nr. 25

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 25 din 28.02.2011
REGULAMENTUL DE INSTITUIRE SI ADMINISTRARE A
TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
I. Reglementări generale
Art. 1 Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare şi Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, art.282 alin.1, cu modificările si
completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”.
Art. 2 In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se
încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de
depunere a taxei speciale de salubrizare).
Art. 3 Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului de salubrizare, se
instituie taxa specială de salubrizare.
Art.4 Taxa specială de salubrizare se plăteşte de :
- persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa în oraşul Tg.Cărbuneşti si satele arondate.
III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.5 (1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte in doua rate egale cu termene de plata la 31 martie si 30
septembrie.
(2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep majorări de întârziere
conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.
(3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în termen de 30 de
zile de la data depunerii cererii.
(4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de executare silită,
conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si completările
ulterioare.
Art.6 Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul primăriei
astfel:
TAXELE SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MENAJERE
PERSOANE FIZICE
TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru
60 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu mai mulţi membri
120 lei/gospodărie/an
IV. Facilităti privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.7 (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si
celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroii-martiri si
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- contribuabilii cu domiciliile in alte localităţi dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Carbunesti si fac dovada
ca nu locuiesc la acel rol.
- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte nimeni.
(2)Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor
justificative.
(3)Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care sunt în
evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire la plata impozitelor si taxelor locale(aceste persoane au depus
documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri), vor beneficia de
scutire la plata taxei de salubrizare.
V. Dispoziţii finale
Art.8. Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS GILORT SRL conform
graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.
Art.9. Taxa specială de salubrizare se va actualiza anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru
anul următor.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului FUGARU ION, prin pierderea calităţii de membru al
Partidului România Mare şi declararea locului de consilier local vacant
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Fugaru Ion, prin pierderea calităţii de membru al Partidului
România Mare şi declararea locului de consilier local vacant.
- adresa nr. 261 din 15.03.2011 din partea FILIALEI GORJ a PARTIDULUI ROMÂNIA MARE
către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4121 din
16.03.2011;
- prevederile art.9, alin.2, litera h¹) alin.(3), art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. i) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului FUGARU ION
prin pierderea calităţii de membru al Partidului România Mare.
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului FUGARU ION.
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 26

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului RĂDUCAN PETRE
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- Raportul la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al domnului Răducan Petre;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/21.03.2011 prin care se constată încetarea de drept a mandatului
de consilier local al d-lui Fugaru Ion şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 261 din 15.03.2011 din partea FILIALEI GORJ a PARTIDULUI ROMÂNIA MARE
către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 4121 din
16.03.2011;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;
- procesul verbal întocmit de comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică,
juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
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 adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
domnului RĂDUCAN PETRE, candidat pe lista Partidului România Mare la alegerile locale din iunie
2008, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului
Fugaru Ion.
Art.2.- (1)Domnul Răducan Petre va face parte din comisia de specialitate a consiliului local pentru
administraţie publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru administraţie publică, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor se reorganizează în următoarea
componenţă : preşedinte - Motorga Florin Gabriel, secretar - Ionescu Marian şi membri : Mihăilescu
Constantin, Ruxanda Maria Marcela, Răducan Petre.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 27

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului MLADIN MIRCEA prin demisie şi declararea locului de consilier local vacant
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Mladin Mircea, prin demisie şi declararea locului de consilier
local vacant.
- demisia domnului Mladin Mircea din funcţia de consilier local din motive personale înregistrată la
Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4108 din 15.03.2011.
- prevederile art.9, alin.2, litera a), alin.(3), art. 10, art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit.a) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
local al oraşului Tg. Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.102/23.09.2008.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
MLADIN MIRCEA prin demisie .
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului MLADIN MIRCEA
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 28

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului POPESCU PANTELIMON
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al domnului POPESCU
PANTELIMON.
- Hotărârea Consiliului Local NR. 28/21.03.2011 prin care se constată încetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-lui Mladin Mircea şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 456/15.03.2011 din partea FILIALEI JUDEŢENE GORJ a PNL, înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 4.191/16.03.2011;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;
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 adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
domnului POPESCU PANTELIMON, candidat pe lista Partidului Naţional Liberal la alegerile locale
din iunie 2008, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului Mladin Mircea.
Art.2.- Domnul Popescu Pantelimon va fi membru în comisia de specialitate a consiliului local pentru
activităţi economico financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală,
protecţia mediului şi turism.
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 29

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru utilizarea excedentului anului 2010 în sumă de 445.529,94 lei

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, resurse – umane din cadrul instituţiei;
- Legea nr. 273 / 2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare ;
- Excedentul rezultat la închiderea exerciţiului financiar la sfârşitul anului 2010;
- Contul de execuţie la data de 31.12.2010;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 13.01.2011 ;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent în sumă de 445.529,94 lei
constituit la data de 31.12.2010 pentru acoperirea temporară a golului de casă al secţiunii de dezvoltare.
Art.2.- Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 13.01.2011 se revocă.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 30

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- 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 ;
- Referatele nr. 4.054, 4055, 4053/14.03.2011 ale Biroului Gospodărie Urbană;
- Adresa nr. 1.286/10.03.2011 emisă de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
- Contract de colaborare nr. 3282/01.03.2011 cu Chircu Ermina- prestări serviciu apă – sat Floreşteni;
- Referat nr. 4.163/16.03.2011 întocmit de Călina Adrian;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului
Tg.Carbunesti cu suma totala de + 2,70 mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1 .
Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii si subvenţii pe anul 2011 cu suma totala de + 4.033,27 mii lei, pe capitole, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011, conform anexei nr. 3.
Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc
Tg.Cărbuneşti şi DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 31

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

anexa nr.1 la HCL nr.31/2011
-VENITURIlei
Nr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

Prevedere
Prevedere
conf.
Rectificata
HCL nr.7 / 21.03.2011
31.01.2011

Influente
+/-

1 Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit
2 Impozite si taxe pe proprietate
3 Sume defalcate din TVA
4 Taxe pe servicii specifice
5 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
6 Alte impozite si taxe fiscale
7 Venituri din proprietate
8 Venituri din prestări servicii si
activităţi
9 Venituri din taxe administrative si
eliberări de permise
10 Amenzi , penalitati si confiscari
11 Diverse venituri
12 Venituri din valorificarea unor bunuri
ale unitatii adm-teritoriale

0402

3.451.980

3.451.980

0702
1102
1502
1602

1.394.000
4.402.000
1.000
366.000

1.394.000
4.402.000
1.000
366.000

1802
3002
3302

5.000
57.000
72.000

5.000
57.000
72.000

3402

125.000

125.000

3502
3602
3902

450.000
606.000
-

450.000
608.700
-

13 Finantarea programului de pietruire a
unor drumuri comunale
14 Finantare de lucrari de cadastru
15 Sprijin acordare ajutor incalzire
16 Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii
17 Fondul social European
TOTAL

42020901

-

-

420229
420234
420241

200.000
11.400

200.000
11.400

450202

25.200
11.166.580

25.200
11.169.280

+ 2.700

+ 2.700

CHELTUIELI
lei
Nr. Denumire indicator
Crt.

1 Autoritati executive
2 Alte servicii generale
3 Tranzactii privind datoria
publica
4 Ordine si siguranta publica
5 Invatamint
6 Sanatate
7 Cultura, recreere si religie
8 Asigurari si asistenta sociala
9 Locuinte , servicii si dezvoltare
10 Transporturi
11 Alte actiuni
12 Excedent 2010
TOTAL CHELTUIELI

Cod
indicator

Prevedere
conf.
HCL nr.7/
31.01.2011

Prevedere
Rectificata
21.03.2011

5102
5402
5502

1.799.500
746.300
73.000

1.799.500
746.300
73.000

6102
6502
6602
6702
6802
7002
8402
8702

482.470
3.970.000
607.500
371.800
965.740
1.787.600
783.000
25.200
- 445.530
11.166.580

482.470
3.970.000
607.500
371.800
965.740
1.777.600
795.700
25.200
- 445.530
11.169.280

Influente
+/-

-10.000
+12.700
+ 2.700

Anexa nr.2 la HCL nr.31/2011
Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii
Si Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011
Denumire indicator
Nr.
Crt.
A.

VENITURI
Contribuţia elevilor pentru
internate si cantine
Venituri din contractele
incheiate cu casa de sanatate
Venituri din contracte incheiate
cu DSP din sume alocate de la
bugetul de stat
Total 1
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – administratia
pietii
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
spital
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Directia de Servicii Comunale
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Casa de Cultura
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Pasunat
Total 2
Subventii pentru institutii
publice – Centrul Cultural
Subventii pentru institutii
publice – Activitate Sportiva
Subventii pentru institutii
publice – D.S.P.
Subventii din bugetele locale pt.
Spitale - cheltuieli curente
Subventii din bugetele locale pt.
Spitale – investitii
Total 3
T1 +T2 + T3

Cod
indicator

Prevedere
Prevedere
BVC
Rectificata
conf.HCL 7 21.03.2011
/ 31.01.2011

LEI
Influente+/-

331014

182.702

182.702

331021

3.034.027

6.791.737

+ 3.757.710

331030

184.600

369.200

+ 184.600

0110

3.401.329

7.343.639

+ 3.942.310

331050

193.641

200.841

+ 7.200

331050

36.240

120.000

+ 83.760

331050

95.000

95.000

331050

71.900

71.900

331050

15.000

15.000

0110
431009

411.781
140.000

502.741
140.000

431009

50.000

50.000

431009

5.000

5.000

431010

500.000

500.000

431010

120.000

120.000

431014

380.000

380.000

0110

695.000

695.000

4.508.110

8.541.380

+90.960

+4.033.270

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHELTUIELI
Internatul de elevi al Colegiului
National Tudor Arghezi
Tg.Carbunesti
Spitalul oras Tg.Carbunesti
Centrul Cultural Tudor Arghezi Sport
Administratia Pietii
Directia de Servicii Comunale
Agricultura pasuni comunale
Excedent 2010
Total

65.10.11.03

195.000

195.000

66.10.06.01
67.10.03.06
67.10.05.01
70.10.04
70.10.50
83.10.03.30

3.787.170
211.900
50.000
204.500
100.000
15.000
-55.460
4.508.110

7.813.240
211.900
50.000
211.700
100.000
15.000
-55.460
8.541.380

+4.026.070
+7.200

+4.033.270

anexa nr. 3 HCL 31/2011
Lista obiectivelor de investiţii
propuse a se realiza în anul 2011 din bugetul local al Oraşului Tg. Cărbuneşti
Nr.
crt
1.
2.

Capitol
bugetar
51.02.
54.02

3.
4.
5.
6.

65.02
67.02
68.02
70.02

7.

84.02

TOTAL

Denumire obiectiv de investiţii

Propunere

Participare la capital social SC Aparegio
Execuţie sediu nou SPCLEP
Sistematizare pe verticală SPCLEP
Centrala sediu SPCLEP
Reabilitare şc.gimnazială corp vechi
Modernizare baza sportivă
PT + execuţie instalaţie gaze Creşă
Reabilitare reţele apă - MASTERPLAN
Alimentare apă sat Pojogeni
Utlităţi bloc ANL
Puţ apă str. Plopilor
SF panouri fotovoltaice
Închidere groapă gunoi
Staţii clorinare pompe sate
Proiect tehnic + execuţie str.
Trandafirilor
Reab. str. Pieţii-evacuare ape pluvialepodeţe, rigole
Montarea unui sistem video stradal în
oraş
SF centură oraş

5.000
400.000
130.000
50.000
200.000
60.000
5.000
300.000
300.000
250.000
50.000
20.000
40.000
120.000

Rectificare
21.03.2011
5.000
400.000
130.000
50.000
200.000
60.000
5.000
300.000
300.000
250.000
35.000
5.000
20.000
40.000
0
50.000
80.000

60.000
1.990.000

60.000
1.990.000

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit d-lui Babalîc Alexandru-Toma,
conform Legii nr.15/2003, in oraşul Tg.Carbunesti , satul Cojani, judetul Gorj
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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune
retragerea dreptului de folosinta a terenului atribuit prin H.C.L; nr. 76/28 octombrie 2009;
- Prevederile art.2 din H.C.L; nr. 76/28 octombrie 2009;
- prevederile art.5,alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinte proprietate personala.
- prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie.
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 folosinţa gratuita a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(20x25)
atribuit prin H.C.L nr. 76/28 octombrie 2009, d-lui Babalîc Alexandru-Toma, deoarece nu au fost
începute lucrările de construire a locuinţei in termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii
nr.15/2003 .
Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 32

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe
in satul Cojani , judetul Gorj, d-lor Avrămescu Cosmin -Victor si Ungureanu Constantin -Ion
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 compartimenului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;.
- Prevederile Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personala ;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L
nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani;
- Solicitările cu nr. _3701/09.03.2011 a d-lui Avrămescu Cosmin –Victor, din oraşul Tg.Cărbuneşti
satul Cojani nr.267,jud.Gorj si nr. 3735 / 09.03.2011 a d-lui Ungureanu Constantin –Ion,din oraşul
Tg.Cărbuneşti , strada Pădurea Mamului bl.B3,sc.1,ap.2, jud. Gorj;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri.
- H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata –privind administraţia publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de
500,00 mp. (20X25 ) lotul cu nr. 168/1, d-lui Avrămescu Cosmin -Victor, in satul Cojani, oraşul
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul in suprafaţa de
480,00 mp. (16X30) lotul cu nr. 7 , d-lui Ungureanu Constantin -Ion , in satul Cojani, oraşul
Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra terenurilor menţionaţi la art.1 si art.2 sunt
obligaţi sa înceapă construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in
conformitate cu Legea nr.50/1991, republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra terenului
atribuit.
Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 33

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind închirierea spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul „Restaurant Piaţa”
din piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, Complexului de Servicii Comunitare cu
Secţii Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare
Profesionala 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 al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 4.132/16.03.2011 din partea Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate
pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala Tg.Cărbuneşti;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Codul Civil
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă închirierea spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul „Restaurant Piaţa”
din piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii
Protejate pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala
Tg.Cărbuneşti .
Art.2.- Durata închirierii este de 2 ani, preţul fiind de 4,4 lei/mp/luna, adică 377 lei/luna, conform HCL
nr. 28/31.03.2003, actualizat cu indicele de inflaţie.
Art.3.- 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 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 34

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 2 din HCL nr. 21 din 28 februarie 2011
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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa nr. 4132/16.03.2011 din partea Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate
pentru Recuperare - Reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala Tg.Cărbuneşti
- Raportul de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL TG.JIU ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Cod Civil
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.I.- Articolul nr. 2 din HCL nr. 21/28.02.2011 se modifică si va avea următorul cuprins:
”Art.2.-(1) Se aprobă scoaterea la licitaţie in vederea închirierii a spaţiului ,,Restaurant Piaţa” în
suprafaţa de 158,43 mp situat in piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea desfăşurării de activităţi
comerciale (produse lactate, cofetărie, pizzerie, patiserie, bar si comercializare alte produse)..
(2) Durata închirierii este de 3 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 10,50
lei/mp/luna, adică 1663,5 lei/luna, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRLTg.Jiu.”
Art.II.- 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 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 35

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului 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 al d-lui Mladin Mircea;
- prevederile art. 10, lit. (d), al Legii 481/2004, Legea protecţiei civile, modificată şi completată
prin Legea nr.212/2006;
- prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor ;
-prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare
a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor din oraşul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi compartimentele de
resort vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 36

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea situaţiilor deosebite pentru care Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti poate acorda
ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in nevoie din oraşul 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 compartimentului de asistenta medico –sociala;
- Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările ulterioare inclusiv
prin Legea nr. 276/2010;
- prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr.416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările
ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă stabilirea următoarelor situaţii deosebite pentru care primarul oraşului Tg.Cărbuneşti
poate acorda ajutoare de urgenta familiilor sau persoanelor singure aflate in nevoie, altele decât cele
prevăzute prin art. 41 din Normele metodologice aprobare prin HG nr.50 /28.01.2011:
a) acordarea unui ajutor bănesc ocazional de urgenta familiilor sau persoanelor singure care suferă de
boli cronice ( cancer , ciroze, insuficienta renala, T.B.C., etc ) si boli rare (sida) .
b) acordarea unui ajutor bănesc ocazional persoanelor care necesita intervenţii chirurgicale , la
spitalele din România , cu prescripţia medicului specialist.
c) acordarea unui ajutor bănesc de urgenta persoanelor vârstnice – pensionari care au venituri mici
pentru procurarea medicamente.
d) acordarea unui ajutor bănesc pentru cheltuielile cu înmormântarea pentru familiile cu probleme
sociale in imposibilitatea de a putea înmormânta persoana decedata .
e) alte situaţii deosebite cu aprobarea Consiliului Local Tg-Carbunesti .
Art.2.- (1) In toate cazurile prevăzute la art.1, acordarea ajutorului bănesc de urgenta se va face in baza
anchetelor sociale si a actelor justificative emise de spitale, medici de specialitate si alte autorităţi
competente si numai in limita fondurilor existente in bugetul local .
(2) Cuantumul ajutorului bănesc ocazional va fi aprobat de către Primarul oraşului Tg-Carbunesti
la propunerea compartimentului de asistenta sociala, care va monitoriza folosirea sumei in scopul precizat
prin dispoziţie.
Art.3.- 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 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 37

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti
a autospecialei transport containere N3 cu nr. de înmatriculare GJ -04- WGV
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 d-lui ing. Corici Sorin;
- prevederile Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, art.1, alin.(2), art. 3, alin (1);
- prevederile Legii 101 / 2006, actualizată, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, art. 2, alin (3),
art.10, alin. (2).
- HCL nr.71/30.07.2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale SC Salubris Gilort SRL;
- HCL nr.95/23.09.2010 privind aprobarea ridicării deşeurilor municipal de către SC Salubris Gilort SRL;
- HCL nr.94/23.09.2010 privind aprobarea contractului de comodat intre Primăria Tg.Cărbuneşti si SC
Salubris Gilort SRL
- prevederile art.6 din anexa Ordinului M.T.C.T. Nr. 1892 din 17.10.2006, privind organizarea si
efectuarea transporturilor rutiere si a activităţilor conexe acestora, pentru obţinerea licenţei de transport
rutier si a copiei conforme a licenţei de transport;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂRE
Art.1.- Se aprobă închirierea autospecialei N3 marca Mercedes cu număr de înmatriculare GJ-04-WGC
cu o chirie in cuantum de 100 lei/luna de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti ing.jr Mihai Viorel Mazilu să încheie
contractul de închiriere cu SC Salubris Gilort SRL privind autospeciala de la art.1.
Art.3.- 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 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 38

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în
Adunarea Generală a Acţionarilor ale S.C. APAREGIO GORJ S.A.

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti,
Având în vedere :
• HCL nr. 28 /21.03.2011 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Mladin Mircea
• HCL nr. 73/2009;
• Calitatea de acţionar pe care oraşul Tg. Cărbuneşti o exercită prin Consiliul Local în cadrul SC
APAREGIO GORJ SA;
• Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA ;
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
În temeiul art. 17, art. 36 al. 2 lit. a) si al. 3 lit. c), precum şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.– (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează domnul Motorga FlorinGabriel domiciliat în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, bl.M, sc.1, et.3, ap.16, care se
legitimează cu C.I. seria G.Z. nr. 224760, eliberată de SPCLEP Tg. Cărbuneşti la data de 24.10.2005,
să exercite, pe durata îndeplinirii actualului mandat de consilier local, calitatea de reprezentant al
oraşului Tg. Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APAREGIO GORJ” S.A.
(2) La data adoptării prezentei hotărâri încetează calitatea de reprezentant al oraşului Tg.
Cărbuneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APAREGIO GORJ” S.A a domnului Mladin
Mircea.
Art.2.- Primarul oraşului Tg-Carbunesti si compartimentele de resort din cadrul Primăriei TgCarbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 39

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti în locul
domnului Novac Victor Romulus

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
Hotărârea Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 17/2011 privind încetarea mandatului de
consilier local al domnului Novac Victor Romulus;
- prevederile Legii învăţământului;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează doamna Stăiculescu Constantina - reprezentantul Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti în
locul domnului Novac Victor Romulus.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Şcolii
Gimnaziale „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru
şi 5 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 40

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti în locul domnului Fugaru Ion

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- Hotărârea Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 26/21.03.2011 privind încetarea mandatului
de consilier local al domnului Fugaru Ion;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările
ulterioare;
- OUG nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează domnul Călina Iuliu - reprezentantul Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, în locul domnului
Fugaru Ion.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului
Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 21.03.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 21 martie 2011
Nr. 41

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 18
COJANI 2,135 KM, DRUM CE FACE LEGATURA INTRE DJ 661 SI VATRA DE SAT
STRAMUTATI DIN COMUNA ROSIA DE AMARADIA SI COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL
GORJ” în cadrul Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes
judetean si drumuri de interes local“ in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru
realizarea activitatilor prevazute de solicitant, precum si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti
in Studiul de Fezabilitate elaborat in acest scop.
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 ADPP ;
- dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare
- 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ care hotarasc criteriile de eligibilitate
ale proiectelor si categoriile de beneficiari eligibili;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit “b” coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 9 din Legea nr.
215/2010 a administratiei publice locale, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă depunerea aplicaţiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 18 COJANI2,135 KM, DRUM CE FACE LEGATURA INTRE DJ 661 SI VATRA DE SAT STRAMUTATI
DIN COMUNA ROSIA DE AMARADIA SI COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL GORJ” in cadrul
Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de
interes local“ în vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor
prevazute de solicitant.
Art.2.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 18
COJANI- 2,135 KM, DRUM CE FACE LEGATURA INTRE DJ 661 SI VATRA DE SAT
STRAMUTATI DIN COMUNA ROSIA DE AMARADIA SI COMUNA BUSTUCHIN, JUDETUL
GORJ”, precum si indicatorii tehnico-economici stabiliti prin acesta pentru obiectivul de investitii ce
urmeaza a fi realizat in cadrul proiectului.
Art.3.-Solicitantul se obligă sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea
proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management pana la
momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 42

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 43 KM 9+00 KM 11+00, BARBATESTI-SOCU-MACESU, ORAS TG. CARBUNESTI, JUDETUL GORJ” în
cadrul Programului „Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si
drumuri de interes local“ in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru realizarea
activitatilor prevazute de solicitant, precum si a indicatorilor tehnico-economici prevazuti
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 ADPP ;
- dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare
- 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ care hotarasc criteriile de eligibilitate
ale proiectelor si categoriile de beneficiari eligibili;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit “b” coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 9 din Legea nr.
215/2010 a administratiei publice locale, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba depunerea aplicatiei aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 43
KM 9+00 -KM 11+00, BARBATESTI-SOCU-MACESU, ORAS TG. CARBUNESTI, JUDETUL
GORJ” in cadrul Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes
judetean si drumuri de interes local“in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru
realizarea activitatilor prevazute de solicitant.
Art.2.- Se aproba devizul general reactualizat conform HG 363/2010 cu privire la aprobarea
standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din bani publici, “MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC 43 KM 9+00-KM 11+00, BARBATESTI-SOCU-MACESU, ORAS TG.
CARBUNESTI, JUDETUL GORJ”, precum si indicatorii tehnico-economici stabiliti prin acesta pentru
obiectivul de investitii ce urmeaza a fi realizat in cadrul proiectului.
Art.3.- Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea
proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management pana la
momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 43

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicatiei “CONSTRUIRE POD PE DC 27, KM 3+360 PESTE
VALEA UNGURELU-STEFANESTI SI PODET PE DC 27 KM 5+600 PESTE VALEA
FRUMUSELU, ORAS TG. CARBUNESTI ” in cadrul Programului „Reabilitare si modernizare 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ in vederea obtinerii unei
finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor prevazute de solicitant,
precum si a indicatorilor tehnico-economici
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 ADPP ;
- dispozitiile Hotararii Guvernului nr.530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare
- 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ care hotarasc criteriile de eligibilitate
ale proiectelor si categoriile de beneficiari eligibili;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit “b” coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 9 din Legea nr.
215/2010 a administratiei publice locale, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba depunerea aplicatiei aplicatiei “CONSTRUIRE POD PE DC 27, KM 3+360
PESTE VALEA UNGURELU-STEFANESTI SI PODET PE DC 27 KM 5+600 PESTE VALEA
FRUMUSELU, ORAS TG. CARBUNESTI” in cadrul Programului „Reabilitare si modernizare 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“in vederea obtinerii unei
finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor prevazute de solicitant.
Art.2.- Se aproba devizul general reactualizat conform HG 363/2010 cu privire la aprobarea
standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din bani publici “CONSTRUIRE POD
PE DC 27, KM 3+360 PESTE VALEA UNGURELU-STEFANESTI SI PODET PE DC 27 KM
5+600 PESTE VALEA FRUMUSELU, ORAS TG. CARBUNESTI”, precum si indicatorii tehnicoeconomici stabiliti prin acesta pentru obiectivul de investitii ce urmeaza a fi realizat in cadrul proiectului.
Art.3.- Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea
proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management pana la
momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 44

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 20
COPACIOASA-POJOGENI- KM 5+575-KM 8+575 = 2.975,21 ML, SAT POJOGENI, ORAS TG.
CARBUNESTI” in cadrul Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de
interes judetean si drumuri de interes local“ in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile
pentru realizarea activitatilor prevazute de solicitant, precum si a indicatorilor tehnico-economici
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 ADPP ;
- dispozitiile Hotararii Guvernului nr.530/2010 pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare
- 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ care hotărăsc criteriile de eligibilitate
ale proiectelor si categoriile de beneficiari eligibili;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit “b” coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 9 din Legea nr.
215/2010 a administratiei publice locale, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba depunerea aplicatiei aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 20
COPACIOASA-POJOGENI, KM 5+575-KM 8+575 = 2.975,21 ML, SAT POJOGENI, ORAS TG.
CARBUNESTI” in cadrul Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de
interes judetean si drumuri de interes local“ în vederea obtinerii unei finantari nerambursabile
pentru realizarea activitatilor prevazute de solicitant.
Art.2.- Se aproba devizul general reactualizat conform HG 363/2010 cu privire la aprobarea
standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din bani publici “MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC 20 COPACIOASA-POJOGENI, KM 5+575-KM 8+575 = 2975,21 ML, SAT
POJOGENI, ORAS TG. CARBUNESTI”, precum si indicatorii tehnico-economici stabiliti prin acesta
pentru obiectivul de investitii ce urmeaza a fi realizat in cadrul proiectului.
Art.3.- Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea
proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management pana la
momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 45

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea depunerii aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 59 MACESUFLORESTENI, KM 0+000-KM 8+330, ORAS TG. CARBUNESTI” in cadrul Programului
„Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ in
vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor prevazute de
solicitant, precum si a indicatorilor tehnico-economici
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 ADPP ;
- dispozitiile Hotararii Nr. 530 pentru aprobarea Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km
drumuri de interes judetean si drumuri de interes local“ care hotarasc criteriile de eligibilitate ale
proiectelor si categoriile de beneficiari eligibili;
- dispozitiile art. 36 alin. (2) lit “b” coroborate cu cele ale art. 36 alin. (6) lit. “a” pct. 9 din Legea nr.
215/2010 a administratiei publice locale, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aproba depunerea aplicatiei aplicatiei “MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 59
MACESU-FLORESTENI, KM 0+000-KM 8+330, ORAS TG. CARBUNESTI” in cadrul
Programului „Reabilitare si modernizare - 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de
interes local“in vederea obtinerii unei finantari nerambursabile pentru realizarea activitatilor
prevazute de solicitant.
Art.2.- Se aproba devizul general reactualizat conform HG 363/2010 cu privire la aprobarea
standardelor de cost pentru obiectivele de investitii finantate din bani publici- “MODERNIZARE
DRUM COMUNAL DC 59 MACESU-FLORESTENI- KM 0+000 -KM 8+330, ORAS TG.
CARBUNESTI”, precum si indicatorii tehnico-economici stabiliti prin acesta pentru obiectivul de
investitii ce urmeaza a fi realizat in cadrul proiectului.
Art.3.- Solicitantul se obliga sa acopere cheltuielile neeligibile determinate de implementarea
proiectului, precum si cheltuielile de intretinere si/sau reparatie a investitiei dupa finalizarea proiectului.
Art.4.- Persoana desemnata sa reprezinta solicitantul in relatia cu Autoritatea de Management pana la
momentul semnarii contractului de finantare este domnul primar Mazilu Mihai Viorel.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 46

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transferul fara plata al bunului „Centrala termica CT1- oraş Tg.Cărbuneşti”,
Consiliului Judeţean Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Hotararea Guvernului nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata şi de valorificare a
bunurilor apartinand insitutiilor publice, modificata;
- referatul cu nr. 5106 din 25.03.2011, intocmit de biroul ADPP;
- scrisoarea de intentie cu nr. 4348/18.03.2011, transmisa de Consiliul Judetean Gorj;
-HCL nr. 68/2009 privind trecerea din domeniul public al orasului, in domeniul privat al orasului
Tg.-Carbunesti ;
- în baza prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din functiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcatuiesc
domeniul public şi privat al statului şi al unitatilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea
nr.246/2001;
- Legea nr. 273/2006-privind Finanţele Publice Locale cu 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 initierea procedurii de transmitere fara plata către Consiliul Judeţean Gorj, conform
H.G. nr. 841/1995, modificata, Anexa nr.1, a mijlocului fix „Centrala termica CT1-Oras Tg. Carbunesti”,
ce apartine domeniului privat, datele de identificare pentru obiectivul Centrala Termica CT1 şi pentru
subansamblele –instalatiile fiind cuprinse in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Primarul orasului si compartimentele de resort din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti, vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 47

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării terenului in suprafată de 19.048 mp ,
situat in partea de est a Statiei de Transfer Deseuri , oras Tg.Carbunesti, sat Cojani
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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei
orasului Tg.Carbunesti ;
- Solicitarea nr. 1917/07.02.2011 din partea SC POMONA SRL ;
- Raport de evaluare, intocmit de S.C CONSEVAL SRL -expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se însuşeste Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic autorizating.Giura Iulian pentru terenul in suprafata 19.048 mp, situat in partea de est a Statiei de Transfer
Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat Cojani.
Art.2.- Se aproba scoaterea la licitatie publica în vederea vânzării terenului în suprafaţă de 19.048 mp,
situat în partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oraş Tg.Carbunesti, sat Cojani.
Art.3.- Pretul de pornire la licitatie în vederea vânzării terenului in suprafata de 19.048 mp, situat in
partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat Cojani este de 11.720 lei.
Art.4.- Se aproba Caietul de sarcini privind vanzarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de
19.048 mp, situat in partea de est a Statiei de Transfer Deseuri, oras Tg.Carbunesti, sat Cojani ;
Art.5.- Contractul de vanzare-cumparare se va incheia în formă autentică la Biroul Notarului Public şi
va cuprinde clauzele prevăzute în Caietul de sarcini menţionat la art.4, taxele aferente urmând a fi
suportate de cumparator.
Art.6.- Primarul orasului si compartimentele de resort din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti, vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru, 1 vot
contra şi 2 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 48

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr.6, sc. 4 din blocul A.N.L
situat pe str. Pădurea Mamului, nr. 11, 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 al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- cererea cu nr.4920/23.03.2011 privind solicitarea de locuinţa depusă de doamna Neamţu Tatiana;
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L
- prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificata si
completata;
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 ;
- prevederile HG 592/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin HG nr.
962/2001 .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr.6, sc. 4 din blocul ANL situat pe strada Pădurea
Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti începând cu data de 01.04.2011 doamnei NeamţuTatiana – medic
specialist Cardiologie la Spitalul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentul de specialitate
al Consiliului Local vor încheia contractul de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 29.03.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg. Cărbuneşti, 29 martie 2011
Nr. 49

Contrasemnează,
p. SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa GA2 din cadrul proiectului
”Alimentare cu apa sat Pojogeni, oras, Tg-Carbunesti, judetul Gorj”
pe terenul domeniului public situat in incinta scolii primare din satul Pojogeni.
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 si A.D.P.P;
- P.U.G.- sat Pojogeni –proiect nr 88/2003 de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin
H.C.L nr.111/2007 ;
- H.G.R nr.973/2002 -Anexa nr.7 –Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
Tg.Carbunesti (H.C.L nr.55/1999)- poziţia 67;
- H.C.L. nr 8/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei
„Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judeţul Gorj”
- H.C.L. nr.47/12.05.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului Tg.Carbunesti
realizarea investiţiei „Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judeţul Gorj”
- Proiect nr.ES 289/2010 elaborat de S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata –privind administraţia publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apa GA2 din cadrul investiţiei
„Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg-Carbunesti, judetul Gorj” proiect nr.ES 289/2010 elaborat de
S.C. ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare, pe terenul în suprafaţă de 1193 mp, aparţinând domeniului
public al oraşului, situat in incinta scolii primare din satul Pojogeni, conform planului de situaţie anexat
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
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 extraordinare din data 12.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 12 mai 2011
Nr. 61

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- 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 ;
- contul de execuţie la data de 11.05.2011;
- Referatele nr. 6902/03.05.2011 şi 7183/11.05.2011 întocmite de biroului administrarea domeniului
public şi privat;
- referatul nr. 7213/12.05.2011 întocmit de dl. Dobrotă Vasile din cadrul centrului Cultural ”Tudor
Arghezi”; convenţia nr. 1199/27.01.2011;
- referatul nr. 6.746/02.05.2011 întocmit de muzeograf Firescu Eugenia;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului
Tg.Cărbuneşti cu suma totala de + 68,90 mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1 .
Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii pe anul 2011 cu suma totala de + 39,50 mii lei, pe capitole, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă Lista de investiţii a bugetului local pe anul 2011, prevăzută în anexa nr. 3.
Art.4.- Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc
Tg.Cărbuneşti şi DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 12 mai 2011
Nr. 62

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

anexa nr.1 la HCL nr.62/2011
-VENITURINr. Denumire indicator
Crt.

1 Cote si sume defalcate din impozitul pe
venit
2 Impozite si taxe pe proprietate
3 Sume defalcate din TVA
4 Sume defalc. din TVA pt. finanţarea
programului de dezv. a infrastructurii şi a
unor baze sportive
5 Taxe pe servicii specifice
6 Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
7 Alte impozite si taxe fiscale
8 Venituri din proprietate
9 Venituri din prestări servicii si activitati
10 Venituri din taxe administrative si
eliberari de permise
11 Amenzi , penalitati si confiscari
12 Diverse venituri
13 Venituri din valorificarea unor bunuri ale
unitatii adm-teritoriale
14 Finantarea programului de pietruire a unor
drumuri comunale
15 Finantare de lucrari de cadastru
16 Sprijin acordare ajutor incalzire
17 Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii
18 Fondul social European
TOTAL

lei
Cod
Prevedere
Prevedere
indicator conf.
Rectificata
HCL nr.50 / 12.05.2011
27.04.2011

Influente
+/-

0402

3.451.980

3.520.880

0702
1102
11.02.07

1.394.000
4.402.000
94.000

1.394.000
4.402.000
94.000

1502
1602

1.000
366.000

1.000
366.000

1802
3002
3302

5.000
57.000
72.000

5.000
57.000
72.000

3402

125.000

125.000

3502
3602
3902

450.000
608.700
-

450.000
608.700
-

4202090
1
420229
420234
420241

-

-

200.000
11.400

200.000
11.400

25.200
11.263.280

25.200
11.332.180

450202

+68.900

+ 68.900

CHELTUIELI
lei
Nr. Denumire indicator
Crt.

1 Autorităţi executive
2 Alte servicii generale
3 Tranzacţii privind datoria
publica
4 Ordine si siguranţa publica
5 Învăţământ
6 Sănătate
7 Cultura, recreere si religie
8 Asigurări si asistenta sociala
9 Locuinţe , servicii si dezvoltare
10 Transporturi
11 Alte acţiuni
12 Excedent 2010
TOTAL CHELTUIELI

Cod
indicator

Prevedere
Prevedere
conf.
Rectificata
HCL nr.50 / 12.05.2011
27.04.2011

5102 1.799.500
5402 746.300
5502 73.000

1.799.500
894.500
73.000

6102
6502
6602
6702
6802
7002
8402
8702

482.470
4.170.000
607.500
466.500
966.740
1.492.600
799.700
25.200
- 445.530
11.332.180

482.470
3.970.000
607.500
465.800
966.740
1.772.600
799.700
25.200
- 445.530
11.263.280

Influente
+/-

+148.200

+200.000
+700
-280.000

+68.900

Anexa nr.2 la HCL nr.62/2011
Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii
Si Bugetul de venituri si cheltuieli
al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011
Denumire indicator
Nr.
Crt.
A.

VENITURI
Contribuţia elevilor pentru
internate si cantine
Venituri din contractele
incheiate cu casa de sanatate
Venituri din contracte incheiate
cu DSP din sume alocate de la
bugetul de stat
Total 1
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – administratia
pietii
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
spital
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Directia de Servicii Comunale
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Casa de Cultura
Alte venituri din prestari servicii
si alte activitati – venituri proprii
Pasunat
Total 2
Subventii pentru institutii
publice – Centrul Cultural
Subventii pentru institutii
publice – Activitate Sportiva
Subventii pentru institutii
publice – D.S.P.
Subventii din bugetele locale pt.
Spitale Total 3
T1 +T2 + T3

Cod
indicator

Prevedere
Prevedere
conf.
Rectificata
HCL nr.50 / 12.05.2011
27.04.2011

331014

182.702

182.702

331021

6.791.737

6.791.737

331030

369.200

369.200

7.343.639

7.343.639

331050

230.041

230.041

331050

120.000

120.000

331050

95.000

95.000

331050

71.900

111.400

331050

15.000

15.000

0110

531.941

571.441

0110

LEI
Influente+/-

+39.500

+ 39.500

431009

140.000

140.000

431009

50.000

50.000

431009

5.000

5.000

431010

500.000

500.000

695.000

695.000

0

8.570.580

8.610.080

+ 39.500

0110

B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHELTUIELI
Internatul de elevi al Colegiului
Naţional Tudor Arghezi
Tg.Cărbuneşti
Spitalul oraş Tg.Cărbuneşti
Centrul Cultural Tudor Arghezi Sport
Administratia Pietii
Directia de Servicii Comunale
Agricultura pasuni comunale
Excedent 2010
Total

65.10.11.03

195.000

195.000

66.10.06.01
67.10.03.06
67.10.05.01
70.10.04
70.10.50
83.10.03.30

7.813.240
211.900
50.000
240.900
100.000
15.000
-55.460
8.570.580

7.813.240
251.400
50.000
240.900
100.000
15.000
-55.460
8.610.080

+39.500

+39.500

anexa nr. 3 HCL 62/2011
Lista obiectivelor de investiţii
propuse a se realiza în anul 2011 din bugetul local al Oraşului Tg. Cărbuneşti
Nr.
crt
1.
2.

Capitol
bugetar
51.02.
54.02

3.
4.
5.
6.

65.02
67.02
68.02
70.02

7.

84.02

TOTAL

Denumire obiectiv de investiţii

Propunere

Participare la capital social SC Aparegio
Execuţie sediu nou SPCLEP
Sistematizare pe verticală SPCLEP
Centrala sediu SPCLEP
Reabilitare şc.gimnazială corp vechi
Modernizare baza sportivă
PT + execuţie instalaţie gaze Creşă
Reabilitare reţele apă - MASTERPLAN
Alimentare apă sat Pojogeni
Utlităţi bloc ANL
Puţ apă str. Plopilor
SF panouri fotovoltaice
Închidere groapă gunoi
Staţii clorinare pompe sate
Proiect tehnic + execuţie str.
Trandafirilor
Reab. str. Pieţii-evacuare ape pluvialepodeţe, rigole
Montarea unui sistem video stradal în
oraş
SF centură oraş
SF Modeniz.DC 18 Cojani

5.000
400.000
130.000
50.000
200.000
154.000
6.000
300.000
300.000
250.000
30.000
5.000
20.000
40.000
0

Rectificare
21.03.2011
5.000
548.200
130.000
50.000
400.000
154.000
6.000
300.000
300.000
0
0
5.000
20.000
40.000
0

50.000

50.000

80.000

80.000

60.000
4.000
2.084.000

60.000
4.000
2.152.200

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea oportunităţii proiectului de finanţare “Dezvoltarea unui sistem eco-eficient in
oraşul Tg. Carbunesti de producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de
energie solara, pe baza efectului fotovoltaic pentru consumul propriu” prin accesare de fonduri
europene si pentru aprobarea cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul
proiectului prezentat pentru finanţare
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 ADPP;
- referatul nr. 7175/11.05.2011, întocmit de d-nul. Calina Ionut Adrian, consilier in cadrul biroului
ADPP - Primăria Oraşului Tg. Carbunesti;
- prevederile Ghidului solicitantului pentru POS CCE 2007-2013, Axa Prioritară 4 ,,Creşterea
eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice”, DMI- 2
,,Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi;
- prevederile legii 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată cu modificările si
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă oportunitatea realizării si depunerii proiectului de finanţare “Dezvoltarea unui
sistem eco-eficient in orasul Tg. Carbunesti de producere a energiei electrice prin valorificarea
resurselor regenerabile de energie solara, pe baza efectului fotovoltaic pentru consumul propriu”,
prin accesare de fonduri europene.
Art.2.- Se aprobă cofinanţarea din bugetul local in procent de 2% din totalul costurilor eligibile ale
proiectului, precum si a tuturor celorlalte cheltuieli neeligibile şi conexe care vor apărea în perioada de
implementare a proiectului ce vor fi efectuate în cadrul proiectului de finanţare.
Art.3.- Se numeşte primarul oraşului domnul Mazilu Mihai Viorel ca REPREZENTANT LEGAL
pentru proiectul de finanţare “Dezvoltarea unui sistem eco-eficient in orasul Tg.Carbunesti de
producere a energiei electrice prin valorificarea resurselor regenerabile de energie solara, pe baza
efectului fotovoltaic pentru consumul propriu”
Art.4.- 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 extraordinare din data 12.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi o
abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 12 mai 2011
Nr. 63

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL TG-CĂRBUNEŞTI
HOTĂRÂREA NR. 64 / 31.05.2011
privind asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti cu judeţul Gorj şi unităţile administrativ-teritoriale din acest
judeţ în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj, pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor Solide în judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 – POS MEDIU
Consiliul Local Tg-Cărbuneşti întrunit în şedinţă la data de 31.05.2011
Având în vedere:
• dezbaterile consemnate în procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 mai 2011, în urma
cărora consilierii locali au hotărât în unanimitate de voturi supunerea la vot a proiectului prezentei hotărâri;
• Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
• Raportul de specialitate ;
• Avizele comisiilor de specialitate ;
• Prevederile art. 9 alin. (1), (2) şi (3) din Hotărârea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, completată prin
Hotărârea Guvernului nr. 210/2007;
• Prevederile art. 49, pct. A din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată
prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008;
• Prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. b, d şi e, alin. (4), lit. f, alin. (6) lit. a pct.14 şi alin.
(7), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile HG 855/2008 privind pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice;
• Certificatul de înscriere ADIS Gorj nr. 3 din 14.01.2009 eliberat de Judecătoria Târgu-Jiu;
• Prevederile Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi ale Planului naţional de gestionare a deşeurilor,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004, precum şi Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor.
• GHIDUL SOLICITANTULUI pentru finanţările prin Axa Prioritară 2 - POS Mediu “Dezvoltarea sistemelor de
management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate” (Domeniul major de intervenţie 1);
• Adresa nr. 86661 din 04.02.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală AM POS Mediu;
• Adresa nr. 93501/DF/12.03.2010 a Ministerului Mediului – Direcţia Generală AM POS Mediu;
• Necesitatea creării cadrului instituţional şi juridic pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Gorj” finanţat prin Axa prioritară 2 POS MEDIU;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă asocierea oraşului Tg-Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg-Cărbuneşti, cu judeţul Gorj şi
unităţile administrativ-teritoriale din acest judeţ, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi
următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 cu modificările şi completările
ulterioare, cu obiect de activitate înfiinţarea serviciului judeţean de salubrizare pentru localităţile de pe raza judeţului
Gorj, organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului

judeţean de salubrizare a localităţilor membre, precum şi pentru realizarea proiectului de interes comun „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţului 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.
Art. 2 - Se aprobă Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută în Anexa 1 la
prezenta hotărâre şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută în
Anexa 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. (1) Modificările Statutului şi Actului constitutiv „ADIS” Gorj prevăzute la art. 2 vor fi înscrise, potrivit
legii, în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei Târgu-Jiu.
(2) Se actualizează Statutul şi Actul constitutiv al „ADIS” Gorj, în conformitate cu modificările prevăzute la art.
2, în forma prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv, Anexa nr. 4 ,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS”
Gorj are sediul în România, judeţul Gorj, Palatul Administrativ, Str. Piaţa Victoriei, nr. 2 – 4, Camera 243, Târgu-Jiu şi
un patrimoniu iniţial de 53600 lei. Se aprobă participarea Consiliului Local Tg-Cărbuneşti la patrimoniul iniţial al
Asociaţiei cu o contribuţie în numerar în valoare de 1000 lei .
Art. 5 - Se desemnează primarul oraşului Tg-Cărbuneşti ca reprezentant al oraşului Tg-Cărbuneşti în
Adunarea Generală a Asociaţilor din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice
de Salubrizare „ADIS” Gorj.
Art. 6. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului
Local al oraşului Tg-Cărbuneşti Statutul „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin Actul adiţional nr. 1/2011, în forma
prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, precum şi Actul Constitutiv al „ADIS” Gorj, cu modificările aduse prin
Actul adiţional nr. 1/2010 şi nr. 2/2011, în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre
Art. 7. - Se împuterniceşte Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti să semneze în numele şi pe seama Consiliului
Local Tg-Cărbuneşti., Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul
Serviciilor Publice de Salubrizare „ADIS” Gorj , în forma actualizată, prevăzută în Anexa nr. 3 şi, respectiv Anexa
nr. 4.
Art. 8. - Se împuterniceşte Dl. Mazilu Mihai Viorel cetăţean român, născut la data de 21.08.1962 la Tg.
Cărbuneşti, judeţul Gorj, domiciliat în Tg. Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, posesor al C.I. seria
GZ, nr. 126530 eliberată de oraş Tg. Cărbuneşti la data de 24.03.2003, să îndeplinească procedurile prevăzute de
lege pentru înregistrarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de Salubrizare
„ADIS” Gorj la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu-Jiu.
Art.9. – 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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
două abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 64

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG-CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL TG-CĂRBUNEŞTI

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului pe care este amplasat depozitul neconform din zona
urbană Tg.Cărbuneşti în vederea reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „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
Consiliul Local Tg-Cărbuneşti întrunit în şedinţă la data de 31.05.2011
Având în vedere:
- dezbaterile consemnate în procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 mai 2011, în urma
cărora consilierii locali au hotărât în unanimitate de voturi supunerea la vot a proiectului prezentei hotărâri;
- Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public şi privat;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate;
Ţinând cont de prevederile:
- HCL Tg.Cărbuneşti nr. 64/2011 privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti cu judeţul Gorj şi unităţile administrativteritoriale din acest judeţ în vederea aderării la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul Serviciilor Publice de
Salubrizare „ADIS” Gorj, pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în
judeţul Gorj;
- 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”;
- art. 12, alin. 1 şi 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi
completările ulterioare;
- art. 123, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 (1) - Se aprobă darea în administrarea Consiliului Judeţean Gorj a terenului pe care este amplasat depozitul
neconform din zona urbană Tg.Cărbuneşti în vederea reabilitării, în cadrul proiectului de interes comun „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, teren identificat conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Darea în administrare efectivă a terenului prevăzut la alin. 1 se va face pe bază de contract de dare în administrare
încheiat între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti .
(3) Se aprobă contractul de dare în administrare a terenului prevăzut la alin. 2, în formă prezentată în Anexa nr. 2, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Predarea – preluarea terenului prevăzut la art. 1 şi a documentelor relevante ce atestă dreptul de proprietate publică
a oraşului Tg.Cărbuneşti (adeverinţă regim juridic domeniul public şi extras de carte funciară) se va face pe bază de
protocol ce se va încheia între Consiliul Judeţean Gorj şi Consiliul Local al Tg.Cărbuneşti.

Art. 2. Terenul pe care este amplasat depozitul neconform din zona urbană Tg.Cărbuneşti ce urmează a face obiectul
investiţiei, se află în domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, fiind disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus
în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc primarul oraşului
Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.
Art. 4. 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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 65

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ANEXA 1
la HCL nr. 65 din 31.05.2011

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului evidenţiat în domeniul public al oraşului Tg. Cărbuneşti
propus pentru dare în administrarea
Consiliului Judeţean Gorj

LOCUL UNDE ESTE
SITUAT TERENUL

SITUAŢIA JURIDICĂ A
TERENULUI

1.
Oraşul Tg. Cărbuneşti,
Dealul Viilor, judeţul Gorj

2.
Proprietate publică a oraşului
Tg. Cărbuneşti poziţia nr.
56 din Anexa nr.7 la HG nr.
973/2002

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

PERSOANA JURIDICĂ DE
LA CARE SE TRANSMITE
TERENUL

3.
Oraşul Tg. Cărbuneşti
prin Consiliul Local al
oraşului.

PERSOANA
JURIDICĂ LA
CARE SE
TRANSMITE
ÎN
FOLOSINŢĂ
GRATUITĂ
TERENUL
4.
Judeţul Gorj,
Consiliul
Judeţean Gorj

CARACTERISTICILE
TEHNICE ALE
TERENULUI.
VALOARE DE
INVENTAR
- lei 5.
Teren:
- Suprafaţă = 2 Ha

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei si Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg.Cărbuneşti precum şi ale serviciilor publice înfiinţate în
subordinea Consiliului Local 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 ;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.884836 din 13.05.2011;
- Avizul nr.1953700/07.04.2011 al Direcţiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de
Date din cadrul Ministerului Administraţiei si Internelor;
- 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. 91 alin. 2 lit. (c) şi art. 104 alin. 2 lit. (a) 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 Organigrama şi Statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului şi ale
serviciilor subordonate Consiliului Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II.
Art.2.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor înfiinţat in subordinea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti, conform anexelor nr. I/A şi II/A.
Art.3.- Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Serviciului Poliţia Locală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului orasului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexelor nr. I/B şi II/B.
Art.4.- Anexele nr. I, II., I/A, II/A, I/B şi II/B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- 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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 66

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, persoanelor strămutate din
comuna Bustuchin şi comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţelor
afectate de alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, oraş Tg.Carbunesti.
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 compart. Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu,
aprobat prin H.C.L nr 32/22.04.2008;
- Solicitările cu nr.5166/2011 a doamnei Şindrilaru Rela şi nr. 7185/12.05.2011 a domnului
Buzurin Victor Alin din comuna Roşia de Amaradia;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor
de construcţii;
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată .
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 folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 206 în suprafaţa de
944,00 mp, doamnei Şindrilaru Rela din comuna Bustuchin, judeţul Gorj pentru reconstruirea locuinţei in
regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr. 263, în suprafaţa
de 906,58 mp, domnului Buzurin Victor Alin, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea
locuinţei in regie proprie, in vatra de sat Cojani, oraş Tg. Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
Art.3.- (1)Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra terenurilor menţionaţi la art. 1-2 sunt obligaţi sa
înceapă construcţia locuinţei in termen de 12 luni de la data atribuirii terenului si sa o realizeze in
conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularii dreptului de folosinţă duce la retragerea
dreptul de folosinţa asupra terenurilor .
Art.4.- 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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 67

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Politiei Locale a oraşului 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;
- prevederile art.4 alin.4 din Legea nr.155/2010 – Legea Politiei Locale;
- prevederile art.3 din Hotărârea de Guvern nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare si funcţionare a Politiei locale,
- prevederile art.36, alin.6, lit.a, pct.7 din Legea 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 aprobă Regulamentul de organizare si funcţionare a Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prevăzut
în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, Poliţia Locală 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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 68

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5/13.01.2011 privind aprobarea cumpărării şi
acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe raza oraşului 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 secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Adresa nr.7901/05.05.2011 din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj , înregistrată la Primăria
oraşului Tg. Cărbuneşti cu nr. 7172/06.05.2011;
- prevederile Legii nr. 340/2004– privind prefectul şi instituţia prefectului, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale , republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ;
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 nr. 5/13.01.2011 privind aprobarea

cumpărării şi acceptării unei donaţii privind unele terenuri situate pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti.
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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 69

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare în cuantum de 10% din salariul de bază
domnului Văduva Vasile Paul – consilier juridic în cadrul Aparatului permanent al
Consiliului Local 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 secretarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
- Hotărârea Consiliului Local nr.9/31.01.2011 privind aprobarea reangajării domnului Văduva Vasile
Paul pe postul de Consilier juridic IA în cadrul Aparatului permanent al Consiliului Local al oraşului Tg.
Cărbuneşti;
- prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
- HCLnr. 33/2010 privind aprobarea Regulamentului de acordare a sporului pentru condiţii periculoase
sau vătămătoare de muncă ;
- Buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă cu condiţii vătămătoare;
- prevederile Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, prevăzut în anexă la
O.G.nr.35/2002, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 673/2002 ;
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 01.06.2011 se aprobă acordarea sporului pentru condiţii vătămătoare în
cuantum de 10% din salariul de bază, domnului Văduva Vasile Paul – consilier juridic în cadrul
Aparatului permanent al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti.
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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 70

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei
„Reabilitare şi modernizare clădire piaţă agroalimentară”

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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Devizului General privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi modernizare clădire piaţă
agroalimentară;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
- prevederile art. 36 alin.(2) litera b), alin.(4) litera d), art. 63 alin.(1) litera c), precum şi art.126
din Legea 215/2001- republicata, privind administraţia publica locala cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă documentaţia tehnico-economici şi indicatorii tehnico-economici din Devizul General
privind cheltuielile necesare investiţiei „Reabilitare şi modernizare clădire piaţă agroalimentară, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al oraşului Târgu 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 al biroului administrarea domeniului public şi privat; ;
- Solicitările cetăţenilor din Satul Floresteni cu nr. de înregistrare 7914/2011;
- prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 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 completează Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr.55/02.09.1999, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 72

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 72/31.05.2011

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIUL PUBLIC
AL ORAŞULUI TÂRGU CĂRBUNEŞTI.
1. Se completează Inventarul domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti cu următoarele poziţii:
Secţiunea I : Bunuri imobile
Nr.
crt.

Codul de Denumirea
clasificare bunului

131

1.3.7.1

Elemente de identificare

Drum stradal
- Origine şi destinaţie
DS 37
-DC 59 : Floreşteni- Limita
Floreşteni
- Dăneşti
Limita Dăneşti
-Km 0+000- km1+500
- lungimea drumului
L=1,500km
- lăţimea drumului l=5,5m
- lungime şanţuri = 3,0 km
- Nr. podeţe= 1

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Anul
Valoare
dobândirii de
inventar
-mii lei2011

Situaţia
juridică
actuală
Proprietate
publica
a
oraşului
Târgu
Cărbuneşti,
în
administrarea
Consiliului
Local Târgu
Cărbuneşti

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – CED Tg.Cărbuneşti a
terenurilor si clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea, situate in str. Trandafirilor nr. 41

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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa cu nr. 3500/881/UIP/04.05.2011 a Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – Tg.Jiu ,
înregistrata la instituţia noastră cu nr. 7083/05.05.2011;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aproba darea in administrarea Societăţii Comerciale APAREGIO Gorj SA – CED
Tg.Cărbuneşti a terenurilor si clădirilor in care îşi desfăşoară activitatea, situate in Str Trandafirilor nr. 41,
dupa cum urmeaza:
- Clădiri operaţionale: Strada Trandafirilor: 200 mp;
- Clădiri pentru ateliere + laborator : 100 mp;
- Sistematizare / Parcare/ Zona circulaţie, Alei acces: 500 mp
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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 73

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Trandafirilor, oraş Tg.Cărbuneşti
din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului 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 al biroului administrarea domeniului public şi privat;
- solicitarea cu nr. 5708/06.04.2011 din partea doamnei Andriţoiu Daniela;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- prevederile art. 36 alin.2 litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala,
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 trecerea terenului în suprafaţă de 12 mp, situat în strada Trandafirilor, oraş
Tg.Cărbuneşti din domeniul public al oraşului în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti
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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru
şi 1 vot împotrivă.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 74

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului 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 al biroului buget /contabilitate – resurse/ umane;
- prevederile art.36 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala –republicata, cu
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor publici republicata (r2) cu
modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr.7/2004 actualizata privind Codul de conduita al funcţionarilor publici;
- Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual din cadrul autoritatilor si
instituţiilor publice;
- art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenta decizionala in administraţia publica;
- 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 Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotărâre
Art.2.- Prezenta hotărâre însoţită de anexă va fi afişată pentru aducerea la cunoştinţă salariaţilor
instituţiei şi va fi transmisă atât celor in cauză, cât şi celor in drept.
Art.3.-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 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 75

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bilanţului contabil al SC Salubris Gilort SRL 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 al doamnei Băltăreţu Viorica;
- prevederile Legii nr 82/1991 privind legea contabilităţii cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările
ulterioare;
- HCL nr. 86/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a SC Salubris Gilort
SRL Tg. Cărbuneşti.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă Bilanţul contabil al SC Salubris Gilort SRL Tg. Cărbuneşti la data de 31.12.2010,
prevăzut în anexă, care face parte integranta din prezenta hotărâre
Art.2.- Primarul oraşului, directorul şi contabilul-şef al SC Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.05.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru
şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 31 mai 2011
Nr. 76

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
-referatul nr.6981/04.05.2011- întocmit de Miruta Loredana ,inspector compartiment relaţii cu publicul;
-referatul nr. 7543/16.05.2011 –întocmit de Luntraru Codruta,asistent medical principal Creşa de copii;
-adresa nr. 2710/18.05.2011-de la Spitalul Orăşenesc Tg.Carbunesti;
-referatul nr. 7676/18.05.2011 –întocmit de Golumbu Mircea consilier ADPP;
-referatul nr. 8427/31.05.2011- întocmit de Sarbu Suta Ana ,bibliotecar;
-referatele nr. 7497 şi nr. 9346/2011 - întocmite de Calugaru Mihaela,inspector Gospodarie urbana;
-referatul nr. 8804/07.06.2011- întocmit de Vladuţ Grigore Alin,secretar;
-referatul nr. 9102,9101/14.06.2011- întocmit de Mihailescu Claudiu si Stancioi Nicolae – Politia Locala;
-referatul nr.9157/15.06.2011- întocmit de Mladin Mircea , Inspector I in compartimentul SVSU;
-referatul nr.9930/21.06.2011- întocmit de Vladutescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara;
-referatul nr.9409/22.06.2011 întocmit de Danaiata Daniela consilier asistent in cadrul B.Ad.D.P.P.;
-referatele nr.9428 şi nr.9418/23.06.2011 întocmite de biroul administrarea domeniului public si privat ;
-contul de execuţie la data de 31.05.2011;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Carbunesti, conform
anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si
subvenţii pe anul 2011 şi Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul
2011 cu suma totală de + 3.013.650 lei pe capitole, conform anexei nr.2 (formular 11/02).
Art.3.- Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011, prevăzut în anexa nr.3 (formular
cod 14).
Art.4.- Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si DSC
Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.06.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 77

Anexa 1 la HCL nr. 77/28.06.2011

Bugetul local de venituri si cheltuieli al orasului Tg.Carbunesti pe anul 2011
-VENITURINr.
Crt
.

1
2
3
4.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Denumire indicator

Cote si sume defacate din impozitul pe
venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Sume defalc.din TVA pt. finanţarea
programului de dezv. a infrastructurii şi
a unor baze sportive
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestari servicii si activitati
Venituri din taxe administrative si
eliberari de permise
Amenzi , penalitati si confiscari
Diverse venituri
Varsam.din SF pentru SD
Varsam. Din Sectiunea de
Functionare(SF)
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
unitatii adm-teritoriale
Finantarea programului de pietruire a
unor drumuri comunale
Finantare de lucrari de cadastru
Sprijin acordare ajutor incalzire
Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii
Fondul social European
TOTAL

-leiCod
indicator

Prevedere
rectificare conf.
HCL nr. 62 /
12.05.2011

Influente
+/-

Prevedere
Rectificata
28.06.2011

0402

3.520.880

3.520.880

0702
1102
11.02.07

1.394.000
4.402.000
94.000

1.394.000
4.402.000
94.000

1502
1602

1.000
366.000

1.000
366.000

1802
3002
3302

5.000
57.000
72.000

5.000
57.000
72.000

3402

125.000

125.000

450.000
608.700
-1.756.420
1.756.420

450.000
608.700
-1.637.870
1.637.870

3502
3602
370203
370204

+118.550
-118.550

3902

-

-

42020901

-

-

420229
420234
420241

200.000
11.400

200.000
11.400

450202

25.200
11.332.180

0

25.200
11.332.180

Cheltuieli
Nr. Denumire indicator
Crt.

1

Cod
indicator

5102

Autoritati executive

Prevedere
BVC onf.
HCL 62/
12.05.2011
1.799.500

–leiTitlu ,art.,al
Influenţe + /-

20.01.01
20.01.02
20.01.30

+5.000
+1.000
+30.000

20.06.01
20.30.30
71.01.30

+3.000
+7.000
+76.000
+122.000
+300
+300
+9.000
+2.800
+1.400
+2.500
+16.300

2

Alte servicii generale

5402

894.500

3

5502

73.000

4

Tranzactii privind datoria
publica
Ordine si siguranta publica

6102

482.470

5
6
7

Invatamint
Sanatate
Cultura, recreere si religie

6502
6602
6702

4.170.000
607.500
466.500

8

Asigurari si asistenta sociala

6802

966.740

10.03.06
20.01.02
20.01.03
20.01.09
20.03.01
20.30.30

9

Locuinte
dezvoltare

7002

1.492.600

20.30.30
71.01.30

8402
8702

799.700
25.200
- 445.530

10
11
12
13

,

servicii

Transporturi
Alte actiuni
Excedent 2010
Sume din anii precedenti
TOTAL CHELTUIELI

si

70.02.85
11.332.180

20.01.01
20.01.02
20.01.03
20.01.04
20.01.08
20.01.30

20.06.01
10.01.01
10.03.06
20.01.03
20.30.30

20.02

+1.500
+10.800
+300
+2.200
+7.000
+21.800

Prevedere
Rectificata
28.06.2011

1.921.500

910.800
73.000

504.270
4.170.000
607.500

+4.500
+4.500
+450
+600
+8.000
+100
+4.000
+300
+13.450
+16.600
+136.500
+153.100

471.000

980.190

1.645.700
799.700
25.200
-445.530
- 331.150
11.332.180

Anexa 2 la HCL nr.77/28.06../2011
Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate din venituri proprii si subventii
Si Bugetul de venituri si cheltuieli
al activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2011

Denumire indicator
Nr.
Crt.
A.

VENITURI
Contributia elevilor pentru internate si
cantine
Venituri din contractele incheiate cu casa de
sanatate
Venituri din contracte incheiate cu DSP din
sume alocate de la bugetul de stat
Total 1
Alte venituri din prestari servicii si alte
activitati – venituri proprii spital
Alte venituri din prestari servicii si alte
activitati – venituri proprii Directia de
Servicii Comunale
Alte venituri din prestari servicii si alte
activitati – venituri proprii Casa de Cultura
Alte venituri din prestari servicii si alte
activitati – venituri proprii Administraţia
Pieţii
Alte venituri din prestari servicii si alte
activitati – venituri proprii Pasunat
Total 2
Subventii pentru institutii publice – Centrul
Cultural
Subventii pentru institutii publice –
Activitate Sportiva
Subventii pentru institutii publice – D.S.P.
Total 3

Cod
indicator

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

CHELTUIELI
Internatul de elevi al Colegiului National
Tudor Arghezi Tg.Carbunesti
Spitalul orăşensc Tg. Cărbuneşti
Centrul Cultural Tudor Arghezi Sport
Administratia Pietii
Directia de Servicii Comunale
Agricultura pasuni comunale
Excedent 2010
Total

LEI
Influenţe + / -

Prevedere
Rectificata
28.06.2011

331014

182.702

331021

6.791.737

331030

369.200

0110
331050

7.343.639
120.000

331050

95.000

95.000

331050

111.400

111.400

331050

230.041

331050

15.000

0110
431009

571.441
140.000

431009

50.000

50.000

431009
431010
0110

5.000
500.000
695.000

5.000
500.000
695.000

T1 + T2 + 73
B
1.

Prevedere
BVC conf.HCL
62 / 12.05.2011

8.610.080
65.10.11.03

195.000

66.10.06.01

7.813.240

67.10.03.06
67.10.05.01
70.10.04
70.10.50
83.10.03.30

251.400
50.000
240.900
100.000
15.000
-55.460
8.610.080

182.702
+2.785.000
+172.650
+2.957.650
+50.000

+6.000

9.576.737
541.850
10.301.289
170.000

236.041

15.000
+56.000

+3.013.650

627.441
140.000

11.623.730
195.000

+3.007.650

+6.000

+3.013.650

10.820.890
251.400
50.000
246.900
100.000
15.000
-55.460
11.623.730

Anexa nr. 3. La HCL nr.77/28.06.2011
Program de investiţii
Propuse a se realiza în anul 2011 din bugetul local al Oraşului Tg. Cărbuneşti
Nr.crt

Capitol bugetar

1.

51.02.

2.

54.02

3.
4.
5.
6.

65.02
67.02
68.02
70.02

7.

84.02

Denumire obiectiv de investiţii
Participare la capital social SC Aparegio
Teren
Reab.si moderniz.cladire sector industrial (piata)
Execuţie sediu nou SPCLEP
Sistematizare pe verticală SPCLEP
Centrala sediu SPCLEP
Reabilitare şc.gimnazială corp vechi
Modernizare baza sportivă
PT + execuţie instalaţie gaze Creşă
Reabilitare reţele apă - MASTERPLAN
Alimentare apă sat Pojogeni
Utlităţi bloc ANL
Puţ apă str. Plopilor
Reabil.retea energie electrica str.Teilor
SF panouri fotovoltaice
SF sistem alim.apa Carbunesti – sat
Închidere groapă gunoi
Staţii clorinare pompe sate
Proiect tehnic + execuţie str. Trandafirilor
Reab. str. Pieţii-evacuare ape pluviale-podeţe, rigole
Montarea unui sistem video stradal în oraş
SF centură oraş
SF Modeniz.DC 18 Cojani

TOTAL

Propunere
-lei5.000

20.000
40.000
0
50.000
80.000

Rectificare
28.06.2011 – lei5.000
4.000
72.000
548.200
130.000
50.000
400.000
154.000
6.000
300.000
388.000
3.000
0
13.500
5.000
32.000
20.000
40.000
0
50.000
80.000

60.000
4.000
2.152.200

60.000
4.000
2.364.700

548.200
130.000
50.000
400.000
154.000
6.000
300.000
300.000
0
0
5.000

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit in oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani,
judeţul Gorj prin HCL nr. 50/27.05.2010 d-lui Şerban Cornel conform Legii nr.15/2003,
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 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune retragerea
dreptului de folosinţa a terenului atribuit prin H.C.L; nr.50/27.05.2010;
- prevederile art.5,alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinte proprietate personala.
- prevederile Legii nr.50/1991 rep. 2004 (art.36),privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.
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 folosinţa gratuita a terenului in suprafaţa de 500,00 mp(20x25) atribuit prin
H.C.L nr. 50/27.05.2010 d-lui Şerban Cornel, 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.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.06.2011, lA
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 78

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

care au

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe in satul
Cojani, judeţul Gorj, doamnei Şoldea Cristina
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;.
- Prevederile Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personala ;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L
nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani;
- Solicitarea cu nr. 6031/13.04.2011 a doamnei Şoldea Cristina din oraşul Tg.Cărbuneşti strada Trandafirilor,
bl. K, ap. 16, judeţul Gorj;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri.
- H.C.L. nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata –privind administraţia publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 500,00 mp.
(20X25 ) lotul cu nr. 68, doamnei Şoldea Cristina, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie
anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat să înceapă
construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra terenului atribuit.
Art.4.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.06.2011, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 79

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru canalizare,
începând cu data de 01.07.2011
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul şefului CED Tg. Cărbuneşti;
- adresele nr. 4288/31.05.2011(8584/02.06.2011) şi 4690/15.06.2011(9144/15.06.2011) ale SC APAREGIO
GORJ SA;
- Memoriul Tehnic întocmit de către SC APAREGIO GORJ S.A.;
- prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Ordinul 65/28.02.2007 privind aprobarea si Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare;
- avizul ANRSC Bucureşti nr.1026000-2/22.06.2011;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă tariful de 1,38 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare în oraşul Tg.Cărbuneşti, începând cu
data de 01.07.2011.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de specialitate din cadrul
SC Aparegio SA- CED Tg.Cărbuneşti şi şeful CED Tg.Cărbuneşti .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.06.2011, lA care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi un vot contra .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 80

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore AliN

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea venitului potenţial provenit din valorificarea mijloacelor de transport cu o vechime mai
mare de 10 ani
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 de asistenta sociala;
- Prevederile Legii 416/2001 art. 8 alin 6, privind venitul minim garantat cu modificările si completările
ulterioare ;
- Prevederile Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 -HG nr. 50 /2011;
- Prevederile Legii nr. 277 /2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocaţia de susţinere – HG nr. 38
/2011;
- Ordinul nr. 1474 /2011 al ministrului muncii, familiei si protecţiei sociale ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă venitul potenţial ce se poate obţine din valorificarea mijloacelor de transport cu o
vechime mai mare de 10 ani la valoarea voucherului de 3.800 lei, ce se va lua in calcul in vederea acordării
ajutorului social conform Legii nr. 416 /2001 cu modificările si completările ulterioare şi acordării alocaţiei pentru
susţinerea familiei conform Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
Art.2.- Primarul oraşului 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 28.06.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 81

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unor terenuri aparţinând domeniului public al oraşului 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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 8387/31.05.2011 din partea SC GRAZMAR COM SRL prin reprezentanta sa Groaznicu
Maria in calitate de administrator privind concesionarea terenului in suprafaţa de 30 mp situat in Piaţa oraşului;
- Solicitarea nr.8566/ 01.06.2011 din partea d-lui Sburlea Vladimirescu Iulian privind concesionarea terenului
in suprafaţa de 28 mp, situat in Piaţa oraşului;
- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 28 mp situat in
Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii a terenului in
suprafaţa de 28 mp situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 53 lei/mp/an.
Art.4.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 30 mp situat in
Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.5.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii a terenului in
suprafaţa de 30 mp situat in Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.6.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 53 lei/mp/an.
Art.7.- Primarul oraşului 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 28.06.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 82

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării în localitatea Heidelberg/ Germania a domnului primar
ing. jr. Mazilu Mihai Viorel
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 Relaţii cu Publicul, Mass- Media;
- prevederile Legii nr. 215/ 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- HG 518/ 1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă deplasarea in străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în localitatea
Heidelberg / Germania.
Art.2.- Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare până la locul de întâlnire cu respectiva delegaţie şi
cheltuielile de diurna pentru perioada 2-3 iulie 2011.
Art.3.- Primarul oraşului 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 28.06.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 83

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr.4, sc. 4 din blocul A.N.L
situat pe str. Pădurea Mamului, nr. 11, 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 al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- cererea cu nr.12746/21.09.2010 privind solicitarea de locuinţa depusă de doamna Vlăduţescu Alina;
- procesul verbal nr. 9429/23.06.2011 încheiat de comisia socială de analiză dosarelor depuse pentru obţinerea
de locuinţe din fondul ANL;
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;
- prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificata si completata;
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 ;
- prevederile HG 592/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin HG nr. 962/2001
.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr.4, sc. 4 din blocul ANL situat pe strada Pădurea Mamului, nr.
11, oraş Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 01.07.2011 doamnei Vlăduţescu Alina având funcţia de învăţător.
Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentul de specialitate vor
încheia contractul de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.06.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iunie 2011
Nr. 84

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
-HG 649/2011,adresa MEF 927/2011;
-adresa 33643/11.07.2011 a DGFP Gorj ce transpune hotararea prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale -11.02.06- pentru plata unor arierate , a unor cheltuieli
curente si de capital , precum si pentru finantarea unor cheltuieli de investitii.
-referatul nr.9847,9848 /07.07.2011– Cirtana Ion –consilier in cadrul biroului Ad.Dom. Public si Privat;
-referatul nr. 10232/19.07.2011- Dodoaca Ivona – consilier superior- resurse umane;
-referatul nr.10323/21.07.2011- Vasile Madalin –consilier personal.
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Carbunesti, cu suma
totală de + 100.000 lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă următoarele virări de credite bugetare din cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2011,
astfel :
- miilei Nr.crt.
Denumire indicator
Cod indicator
Influenţe trim.III
Influenţe
2011
51.02.01.03 – 20.01.30
- 5,00
1.
Capitol bugetar 51.02 – Autoritaţi
executive
51.02.01.03 – 20.05.30
+5,00
Total influenţe
0
84.02.50-71.01.02
+ 27,00
2.
Capitol bugetar 84.02 – Alte chelt. în
dom.transportului
84.02.50-71.01.30
- 27,00
Total influenţe capitol 84.02
0
0
ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ
3.

4.

Capitol bugetar 70.10 – Serv. Şi
dezvol.publică
Total influente 70.10
Capitol bugetar 67.10 – Case de Cultură
Total influente 67.10

70.10.04 – 20.05.30
70.10.04 – 20.30.30
67.10.03.06 – 20.30.30
67.10.03.06 – 20.05.30

- 4,33
+ 4,33
0
-1,20
+1,20
0

0

0

Art.3.- Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011, prevăzut în anexa nr.2 (formular
cod 14).
Art.4.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si DSC
Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 85

Anexa nr. 2. La HCL nr.85/28.07.2011
Program de investiţii
propuse a se realiza în anul 2011 din bugetul local al Oraşului Tg. Cărbuneşti
Nr.crt

Capitol bugetar

1.

51.02.

2.

54.02

3.
4.

65.02
67.02

5.
6.

68.02
70.02

7.

84.02

Denumire obiectiv de investiţii
Participare la capital social SC Aparegio
Teren
Reab.si moderniz.cladire sector industrial (piata)
Execuţie sediu nou SPCLEP
Sistematizare pe verticală SPCLEP
Centrala sediu SPCLEP
Reabilitare şc.gimnazială corp vechi
Modernizare baza sportivă
Proiect tehnic +executie instalatie gaze naturale stadion
PT + execuţie instalaţie gaze Creşă
Reabilitare reţele apă - MASTERPLAN
Alimentare apă sat Pojogeni
Utlităţi bloc ANL
Puţ apă str. Plopilor
Reabil.retea energie electrica str.Teilor
SF panouri fotovoltaice
SF sistem alim.apa Carbunesti – sat
Închidere groapă gunoi
Staţii clorinare pompe sate
Proiect tehnic + execuţie str. Trandafirilor
Reab. str. Pieţii-evacuare ape pluviale-podeţe, rigole
Montarea unui sistem video stradal în oraş
SF centură oraş
SF Modeniz.DC 18 Cojani

TOTAL

Propunere
-lei5.000
4.000
72.000
548.200
130.000
50.000
400.000
154.000
0
6.000
300.000
388.000
3.000
0
13.500
5.000
32.000
20.000
40.000
0
50.000
80.000
60.000
4.000
2.364.700

Rectificare
28.06.2011 – lei5.000
4.000
72.000
548.200
130.000
50.000
400.000
154.000
2.000
7.000
300.000
446.000
3.000
0
13.500
5.000
32.000
20.000
40.000
0
50.000
80.000
60.000
4.000
2.425.700

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea coloanei nr. 5 ”Valoare de inventar” din anexa la HCL nr. 39/28.05.2007

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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Anexa la HCL nr. 39/28.05.2007 se modifica , dupa cum urmeaza :
- la pozitia 91, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 24161,58
- la pozitia 92, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 13763,2
- la pozitia 93, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 9324,4962
- la pozitia 94, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 18372,94
- la pozitia 95, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 114098,94
- la pozitia 96, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 31969,31
- la pozitia 97, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 2484633,5
- la pozitia 98, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 25822,573
- la pozitia 99, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 118166,45
- la pozitia 100, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 1453,94
- la pozitia 101, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 6779,25
- la pozitia 102, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 62888,21
- la pozitia 103, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 8,0767
- la pozitia 104, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 32356,64
- la pozitia 105, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 19,0
- la pozitia 106, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 13875,67
- la pozitia 107, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 6,98
- la pozitia 108, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 7,18
- la pozitia 110, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 119081,75
- la pozitia 111, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 49460,82

-

la pozitia 112, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 94708,07
la pozitia 113, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 179021,48
la pozitia 114, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 17843,9
la pozitia 115, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 2232190,0
la pozitia 116, coloana 5 va avea urmatorul cuprins : 29839,0

Art. 2. Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 86

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/18.08.2009 şi la Hotărârea Consiliului
Local nr. 67/30.09.2009, la coloana nr. 5 ,,Valoare de inventar – lei”
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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi
completările ulterioare ;
- HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor si judeţelor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 53/18.08.2009 se completează la coloana nr. 5 ,,Valoare de
inventar – lei” cu suma de 5084,00, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu.
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 67/30.09.2009 se completează la coloana nr. 5 ,,Valoare de
inventor – lei” cu suma de 835560,00, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu;
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 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 87

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL.53/18.08.2009
Anexa .1. Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Târgu Cărbunesti.
Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii

123

1.6.2.

Teren amplasare
Statie apa

Sat Floresteni,
Suprafata totala=
487 mp

2009

Valoare de
inventar
- lei5084,00

Denumire act
proprietate sau
alte acte
doveditoare
Act donatie nr.
2993/01.06.2009,
contract de
vanzarecumparare nr.
2994/01.06.2009

Anexa la HCL nr. 67/30.09.2009
Anexa .1. Completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Târgu Cărbunesti.

Nr.
crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii

124

1.6.2.

Teren afferent
Complexului de
servicii
comunitare cu
sectii protejate
pentru
recuperarea,
reabilitarea
persoanelor cu
handicap si
formare
profesionala

Str. Eroilor, nr. 81,
Suprafata totala=
50.243,27 mp

1998

Valoare de
inventar
- lei835560,00

Situatia juridica
actuala
Proprietate
publica a orasului
Tg.Carbunesti, in
administrarea
Consiliului Local
al orasului
Tg.Carbunesti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Carbunesti.

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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 10034/13.07.2011din partea doamnei Andritoiu Daniela Liliana privind concesionarea
terenului in suprafata de 12 mp sitiuat in Str. Trandafirilor, orasul Tg.Carbunesti;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului în suprafaţă de 12 mp situat in Str.
Trandafirilor, oraşul Tg.Carbunesti.
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata
de 12 mp situat in Str. Trandafirilor, orasul Tg.Carbunesti.
Art. 3.- Durata concesiunii este de 49 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 32 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 88

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea târgului anual al oraşului 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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale ;
- Prevederile Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă desfăşurarea târgului anual al oraşului Tg.Cărbuneşti în perioada 25-29 august 2011.
Art.2.- Locul de desfăşurare al târgului anual este in punctul ,,Parc Stejeret”.
Art.3- Se aproba taxa pentru târgul anual de 6 lei/mp pe întreaga perioada de desfăşurare a târgului- 25-29 august
2011.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
1 vot contra şi 4 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 89

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
august, septembrie şi octombrie 2011
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat de O.G.
nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 27 aprilie 2011, conform
procesului verbal al şedinţei ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local Călina Iuliu se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pe lunile
august, septembrie şi octombrie 2011.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.07.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 28 iulie 2011
Nr. 90

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore AliN

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011

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 buget /contabilitate – resurse/ umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- referatul nr. 11.578/24.08.2011 întocmit de dna Cocioabă Janina privind recalcularea impozitelor la clădiri şi
terenuri persoane fizice în perioada 01.01.2011 – 30.07.2011 cu suma de 20.000 lei;
- referatul nr.11.415 / 18.08.2011 întocmit de d-na Sîrbu Sută Ana - Bibliotecă;
- referatul nr.8.942 /09.06.2011 întocmit de d-na Luntraru Codruţa – Creşa de Copii ;
- adresa nr.5075/10.08.2011- transmisă de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti
cu nr. 11.170 / 10.08.2011;
- referatul nr. 11.277 / 16.08.2011 şi referatul nr. 11.418 /18.08.2011 întocmite de domnul Dobrotă Vasile din
cadrul Centrului Cultural Tudor Arghezi – organizare zilele oraşului în perioada 25.08 – 29.08.2011;
- referat nr. 11.377 / 18.08.2011 întocmit Berbecel Georgeta – biroul Contabilitate, buget, resurse umane privind
virări credite bugetare;
- cererea nr. 14/01.08.2011 întocmită de Maica Stareţă Hristofora Drăghici – Mănăstirea Sf.Ioan Botezătorul,
înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.767/ 01.08.2011
- contul de execuţie la data de 16.08.2011;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti
cu suma totala de + 20,00 mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si
subvenţii pe anul 2011 cu suma totală de + 1.965,89 mii lei pe capitole, conform anexei nr.2.
Art.3.- Se aprobă următoarele virări de credite bugetare, la capitolele bugetare 51.02, 84.02, 66.10, 67.10, 70.10 la
titlul 20 şi titlul 71 între articole şi alineate, după cum urmează :

- mii leiNr.
crt.
1.

2.

3.

Denumire indicator

Cod indicator

Capitol bugetar 51.02 - Autorităţi Publice

51.02.01.03-10.03.03
51.02.01.03-10.03.06

Influenţe trim.III
2011
- 2,00
+2,00

54.02.10-20.01.08
54.02.10-20.05.30

-1,0
+1,0

84.02.50 – 20.02
84.02.50 – 20.01.04
84.02.50 – 71.01.02.
84.02.50 – 71.01.30

- 20,00
+ 20,00
-6,5
+6,5

Total capitol
Cap. bugetar 54.02- Serv. Publice. Comunitare de
Evidenţa a Persoanei
Total capitol
Capitol bugetar 84.02 - Drumuri

0

0

Total capitol
ACTIVITATEA EXTRABUGETARĂ
4.

Cap.bugetar 66.10 –Spitale

5.

Total capitol
Capitol bugetar 67.10 – Case de Cultură

6.

Total capitol
Capitol bugetar 70.10 – Serv. Şi dezvol.publică

0

66.10.06.01 -71.01.02
66.10.06.01 – 71.01.03

+74,00
-74,00

67.10.03.06 - 20.02
67.10.03.06 - 20.05.30

-1,00
+1,00

70.10.04 – 20.01.04
70.10.04 – 20.30.30

+3,0
-3,0

0

0

Total capitol

0

.
Art.4.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si
DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru,
1 vot contra şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 91

Total
influenţe

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Zilelor Oraşului Tg. Cărbuneşti şi a Festivalului de
Muzică Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”- ediţia a-VI-a -2011
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul domnului Dobrotă Vasile;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- HCL nr.7/2011- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica lăutăreasca ,,Gena Bârsan” ediţia a-VI-a 2011.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg. Cărbuneşti se desfăşoară în perioada 25-29 august 2011 conform Programului
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 34.300 lei din care :
24.000 lei din bugetul local şi 10.300 lei din sponsorizări.
Art.2.-(1) Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -VI- se desfăşoară în oraşul Tg.
Cărbuneşti pe data de 26 august 2011.
(2) Conform Regulamentului de organizare a Festivalului se aprobă efectuarea următoarelor cheltuieli:
-Premiul I : TARAFURI în valoare de 1400 lei –brut;
-Premiul I: RAPSOZI în valoare de 550 lei –brut;
-Premii speciale la TARAFURI = 2x500 lei brut;
- Confecţionarea trofeelor = 1500 lei
- Prezentatori = 550 lei
TOTAL CHELTUIELI = 5.000 lei
Art.3.- Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de credite
compartimentele de resort din cadrul Primăriei si Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 92

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 92/24.08.2011

PROGRAM
„Zilele oraşului Târgu Cărbuneşti”
-2011Joi - 25 August
- ora 1900 – Deschiderea oficiala a evenimentului, cu participarea autoritarilor
locale si judeţene.
- ora 2000 – concert de muzica populara - formaţia “Mariuta şi Puiu Bosneanu”, Ion Dragan si alti invitati.
Vineri 26 August
-ora 1400 – Festivalul national de muzica lautareasca “Gena Birsan”
-ora 1900 – Gala laureatilor
-ora 2000 – Ansamblul de cantece si dansuri populare “Gilortul” Targu Carbunesti
Sambata 27 August
-ora 2000 – Show – Romica Tociu si Cornel Palade, Maria
Dragomiroiu, Rada de la Chisinau
Duminica 28 August
-ora 2000 – Concert show – formatia “BERE GRATIS”
Luni 29 August
-ora 2100 – Ansamblul artistic „Doina Gorjului”
- aproximativ ora 2300 – Foc de artificii

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind valorificarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a două bunuri mobile ce aparţin domeniului
privat al oraşului 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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din
cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a
bunurilor aparţinând instituţiilor publice, modificata;
-Ordinul nr. 2861/2009, a aprobat noi norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- Raportul de evaluare nr.451/27.07.2011 întocmit de SC Consulting Company SRL Tg. . Jiu in baza
contractului de servicii nr. 10.111/15.07.2011;
- referatul nr.7383/12.05.2011 întocmit de d-nul Mladin Mircea ;
- prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere
din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public şi privat al
statului şi al unităţilor administrativ –teritoriale, aprobata prin Legea nr.246/2001;
- fisele de inventar si calculul amortizării celor doua mijloace fixe ce urmează a fi valorificate;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu 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 iniţierea procedurii de vânzare a următoarelor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti : 1.Tractor U650 cu nr. de inmatriculare GJ-03-UWA;
2.Autospeciala pompieri cu nr. de inmatriculare GJ-15-SPP;
Art.2.- (1) Se aprobă preţurile de pornire la licitaţie, stabilite prin raportul de evaluare nr.451/27.07.2011.
(2) Licitaţia prin vânzare cu strigare se va desfăşura in baza caietului de sarcini şi a instrucţiunilor
privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei, astfel:
1 .Tractor U650 cu nr. de înmatriculare GJ-03-UWA = 6.324,00 LEI;
2. Autospeciala pompieri cu nr. de înmatriculare GJ-15-SPP = 19.592,00 lei;
(3) In cazul in care la prima procedura de licitaţie organizata nu se vinde nici unul dintre cele doua mijloace fixe
se repeta procedura prin diminuarea preţului de pornire la licitaţie cu un procent de 10% si daca nu se vând nici
după aceasta procedura, se va proceda la casarea lor .
Art.3.- Sumele rezultate prin vânzarea sau valorificarea prin casare a celor doua bunuri mobile de la art. nr.1 din
prezenta, constituie venituri ale bugetului local, care vor fi utilizate pentru reparaţiile maşinilor din dotarea SVSU.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 93

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea destinaţiei clădirii neterminate
„Centrala Termica, alimentare cu apa, post trafo” în „Farmacie cu circuit închis”
din structura spitalului Oraş Tg. Carbunesti

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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul
- protocolul de predare –primire încheiat intre DSP TG JIU/Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si Consiliul
Local Tg.Cărbuneşti înregistrat sub nr. 9994/06.07.2011;
- Ordinul nr. 2861/2009, a aprobat noi norme privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
- solicitarea nr 3740/28.06.2011 a Spitalului Orăşenesc Tg. Carbunesti;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu 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 schimbarea destinaţiei clădirii neterminate din „Centrala Termica, alimentare cu apa, post
trafo” în „Farmacie cu circuit închis” din structura spitalului Oraş Tg.Cărbuneşti, urmând ca toţi paşii de
autorizare şi avizare, precum şi întocmirea documentaţiei tehnice pentru efectuare lucrărilor necesare finalizării
construcţiei ca farmacie, să fie în responsabilitatea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi conducerea
Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 1 din HCL nr. 43/26 mai 2008
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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile Legii 215/2001, privind administraţia publica locala, cu modificările si completările ulterioare ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, 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. I. Articolul 1 al HCL nr. 43 din 26 mai 2008 se modifică si va avea următorul cuprins :
„Art.1.- Se aprobă cumpărarea unui teren în suprafaţa de 5.450 mp, de câtre Consiliul Local Tg.Cărbuneşti,
pentru amenajarea unui drum intre Calea Ferata si Drumul Sătesc Pojogeni.”
Art. II. Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 95

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind vânzarea terenului în suprafaţă de 54 mp, situat in Str. Pietii, nr. 48 E, oras Tg.Carbunesti,
jud. Gorj, domnului Ghiţă Aurelian Dary
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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 8327/30.05.2011,din partea d-lui Ghiţă Aurelian Dary ;
- Raport de evaluare, întocmit de S.C CONSEVAL SRL-expert evaluator ing. Giura Iulian ;
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se însuşeşte Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL - expert tehnic autorizat - ing.
Giura Iulian pentru terenul in suprafaţa 54 mp, situat in Str. Pieţii, nr. 48 E, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Se aprobă vânzarea terenului in suprafaţa de 54 mp, situat in Str. Pieţii, nr. 48 E, oraş Tg.Carbunesti,
domnului Ghiţă Aurelian Dary.
Art.3.- Preţul vânzării terenului in suprafaţa de 54 mp, situat in Str. Pieţii , nr. 48 E, oraş Tg.Cărbuneşti este de
8.400 lei.
Art.4.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel sa încheie contractul de
vânzare - cumpărare în forma autentică la Biroul Notarului Public, taxele aferente urmând a fi suportate de
cumpărător.
Art.5.- 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 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 96

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea destinaţiei clădirilor în care au funcţionat centralele termice CT-1 şi CT -2
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre iniţiat de consilierul local Cocheci Constantin;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 36, alin.(2), litera c din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi
completările ulterioare ;
- tabelele nominale cu solicitările pe această linie, din partea cetăţenilor oraşului înregistrate la
nr. 11354 şi 11355/17.08.2011 (247 de semnături pentru fiecare clădire);
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se stabileşte destinaţia de „CLUB AL PENSIONARILOR” pentru clădirea în care a funcţionat centrala
termică CT-1.
Art.2.- Se stabileşte destinaţia de „PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ” pentru clădirea în care a funcţionat centrala
termică CT-2.
Art.3.- Amenajarea celor două spaţii pentru destinaţiile stabilite conform art.1 şi art.2 din prezenta hotărâre, se
va face cu fonduri din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti, pe baza unor documentaţii tehnice aprobate, în
condiţiile legii, prin hotărâre de către consiliul local al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.4.- „Clubul pensionarilor” şi „Piaţa Agroalimentară” prevăzute la art. 1 şi art.2, se vor organiza şi vor
funcţiona în baza unor regulamente de organizare şi funcţionare, care vor fi aprobate, prin hotărâre, de către
consiliul local al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind darea în administrare a spatiilor in suprafaţa de 43,75 mp, situate in str. Tudor Arghezi
nr. 2 A ( fostul sediu SPCLEP ), 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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. art. 123 din Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legea 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu completarile si modificările ulterioare ;
- Hotărârea Guvernului nr. 2344 din 14 decembrie 2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau
privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau
locale;
- Adresele cu nr. 9614/28.06.2011 si 10675/ 01.08.2011, transmise de Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti
Inspectoratului de Politie al judeţului Gorj ;
- Solicitarea cu nr. 11400/18.08.2011 din partea Inspectoratului de Politie al judeţului Gorj;
- Protocolul nr. 24049/24.01.2005;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă darea în administrare a spaţiilor în suprafaţa totala de 43,75 mp, conform schiţei anexate
(parte integranta a prezentei hotărâri), situate in str. Tudor Arghezi nr. 2A (fostul sediu SPCLEP), Inspectoratului de
Politie al judeţului Gorj, pentru desfăşurarea activităţilor poliţieneşti de interes public,
Art.2.- Predarea-primirea spaţiilor se va efectua pe baza de proces-verbal de predare-preluare încheiat intre
părţi.
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 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui schimb de locuinţe, situate in blocul ANL 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 ale biroului Urbanism şi Gospodărire Urbană;
- solicitările , înregistrate la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 10239/2011 si 11177/2011, formulate
de cei doi chiriaşi: Diaconescu Lulu Cristian si Muicu Leontin Raducu din locuinţele închiriate, situate în oraşul
Tg.Cărbuneşti, str. Pădurea Mamului nr.11, bloc ANL - apt. 1, et.P , respectiv ap.2, etaj P, prin care îşi exprima
dorinţa de a face între ei schimbul de locuinţe;
- propunerea Comisiei de analiza pentru repartizarea locuinţelor destinate închirierii, de aprobare a
schimbului de locuinţe, concretizata prin procesul verbal nr. 11366/2011;
- prevederile art. 33 din Legea nr. 114/1996, legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările
ulterioare, care prevede posibilitatea efectuării schimbului de locuinţe între titularii contractelor de închiriere, cu
avizul autorităţii care a aprobat închirierea sau, după caz, al proprietarului locuinţei;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificata si
completata;
- prevederile Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/ 1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin HG nr. 962/2001 cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. ,,c” si alin. 5 lit. ,, b”, art. 45 si art. 115 alin. 1 lit. „b” din Legea nr.2l5/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data de 01.09.2011 se aprobă efectuarea schimbului de locuinţe, în condiţiile art. 33 din
Legea nr.114/1996, legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările ulterioare, schimb ce se va face între
chiriaşii titulari ai contractelor de închiriere de locuinţe astfel :
- chiriaşul Diaconescu Lulu Cristian, titularul contractului de închiriere nr.15/2019, aşa cum a fost modificat si
completat prin actul adiţional nr 12049/2010, a locuinţei situate în oraşul Tg.Cărbuneşti, str. Pădurea Mamului , nr.
11 , etaj P ,sc 2 , ap. 1, va face schimb cu
- chiriaşul Muicu Leontin Raducu, titularul contractului de închiriere nr.16/2009 aşa cum a fost modificat si
completat prin actul adiţional nr. 12358/2010, a locuinţei situate în oraşul Tg.Cărbuneşti str. Pădurea Mamului, nr.
11, etaj P, sc 2 ap. 2.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.08.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 24 august 2011
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea schimbării amplasamentului Gospodăriei de apă GA.1, din cadrul proiectului “Alimentare cu
apă sat Pojogeni ,oraş Tg.Cărbuneşti , Judeţul Gorj”,de pe terenul din incinta fostei U.M Pojogeni, pe terenul
domeniului public situat in incinta şcolii primare Pojogeni –Cerăt.
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Referat de specialitate cu nr. 12.030/06.09.2011 al d-lui Corici Sorin, şef al biroului A.D.P.P;
- H.G.R.nr.973/2002, Anexa nr.7- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului
Tg.Cărbuneşti (H.C.L. nr.55/1999), poziţia nr. 64;
- H.C.L. nr .8 /28.01.2010 ,privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Alimentare cu
apă sat Pojogeni ,oraş Tg.Cărbuneşti , Judeţul Gorj” ;
-H.C.L. nr.47/12.05.2010 privind aprobarea participării Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti pentru
realizarea investiţiei “Alimentare cu apă sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj”;
- P.U.G –sat Pojogeni –proiect nr.83/2003 ,aprobat prin H.C.L. nr.111/2007;
- Proiect nr. E.S. 289/2010 elaborat de S.C.ESCALIA CRAUS SRL Baia Mare;
- Prevederile 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 schimbarea amplasamentului Gospodăriei de apă GA.1, din cadrul proiectului “Alimentare
cu apă sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti, Judeţul Gorj”, proiect nr. ES 289/2010 elaborat de S.C.ESCALIA CRAUS
SRL Baia Mare; de pe terenul din incinta fostei U.M Pojogeni, pe terenul domeniului public situat in incinta şcolii
primare Pojogeni –Cerăt, în suprafaţă de 1500,00 mp., conform plan de situaţie anexat ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 19.09.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
2 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 19 septembrie 2011
Nr. 100

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5109/25.03.2011 încheiat cu Complexul de Servicii
Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare-reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare
Profesionala Tg.Cărbuneşti si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii spaţiului in suprafaţa de
85,69 mp situat in imobilul ,,Restaurant Piaţa”, din piaţa oraşului 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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea cu nr. de înregistrare 12469/15.09.2011, de reziliere a contractului de închiriere nr.
5109/25.03.2011 a Complexului de Servicii Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare-Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala Tg.Cărbuneşti.
- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- Codul Civil ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba rezilierea contractului de închiriere nr. 5109/25.03.2011, încheiat cu Complexul de Servicii
Comunitare cu Secţii Protejate pentru Recuperare-reabilitare a Persoanelor cu Handicap si Formare Profesionala
Tg.Cărbuneşti, pentru spaţiul in suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul „Restaurant Piaţa”, din piaţa oraşului
Tg.Cărbuneşti, precum si absolvirea de plata chiriei pe perioada 01.04.2011 pana la reziliere, deoarece spaţiul nu
oferă condiţiile conforme pentru desfăşurarea activităţilor de comerţ produse agro-alimentare si patiserie.
Art.2.- (1) Se aproba Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii spaţiului in
suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul ,, Restaurant Piaţa”, din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti in vederea desfăşurării
de activităţi comerciale.
(2) Durata închirierii este de 3 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de
10,50
lei/mp/luna, adică 899,75 lei/ luna, conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu .
Art.3.- De la data adoptării prezentei hotărâri, se revocă HCL nr. 34/21.03.2011.
Art.4.- 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 extraordinare din data 19.09.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 19 septembrie 2011
Nr. 101

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitatei publica în vederea concesionarii a 2 loturi de teren in suprafaţa de
420 mp (10m x 42m), situate in satul Pojogeni - Cerăt in incinta fostei scoli de meserii) .
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 ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 12017/06.09.2011din partea d-lui Mihai Dumitru;
- Solicitarea nr. 12448/15.09.2011 din partea d-lui Petrisor Daniel ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicata ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;

Primăriei

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 si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii a 2 loturi de teren,
fiecare, în suprafaţa de 420,00 mp ( 10m x 42 m), situate in oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Pojogeni- Cerat ( incinta fostei
scoli de meserii, conform planului de situaţie anexat), in vederea construirii de locuinţe individuale.
Art.2.- Durata concesiunii este pe perioada existentei construcţiei, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de
0,31 lei/mp/an.
Art.3.- 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 extraordinare din data 19.09.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 19 septembrie 2011
Nr. 102

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasării unor standuri (compartimente) identice, pentru sectorul
„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară - oraş Tg.Cărbuneşti şi stabilirea
preţului chiriei lunare pentru acestea
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 d-lui Vladutescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara oraş
Tg.Carbunesti ;
- Referatul nr. 12632/19.09.2011 întocmit de dl. Vladutescu Ovidiu ;
- Solicitarile nr. 12556, 12557, 12558, 12564, 12566/ 16.09.2011 si 12624/19.09.2011, din partea
comercianţilor din Piaţa agro-alimentara, sector industriale Tg.Cărbuneşti ;
- HCL nr. 7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ;
- Legea nr. 273/2006 privind legea finanţelor publice locale republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia modificata ;
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 si cheltuieli, conform virărilor de credite bugetare în cadrul
capitolului 70.10 - Piaţa agro-alimentara la ,,titlul 70” astfel:
1. Modernizare piaţa oraş Tg.Cărbuneşti : -39.000 lei
2. Compartimentare sector industrial cu standuri : + 39.000 lei.
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2011 conform anexei, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.3- Se aprobă compartimentarea cu 6 standuri identice de dimensiuni 4m x 4m =16mp,
înălţime = 2,5m,
confecţionate din aluminiu sau PVC, începând cu partea de sud a sectorului industrial.
Art.4.- Se aprobă taxa pentru chiria lunara de 500,00 lei pentru un stand pe luna ce va fi indexata anual cu
indicele de inflaţie.
Art.5.- 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 extraordinare din data 19.09.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
2 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 19 septembrie 2011
Nr. 103

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii pe anul 2011 pentru aparatul de specialitate al
primarului 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 compartimentului de specialitate ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice locale cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- HCL nr.91/2011- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011;
- 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;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului şi a serviciilor subordonate Consiliului
Local Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti judeţul Gorj,
conform anexei nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- 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 30.09.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 104

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea in folosinţă gratuita Serviciului de Ambulanta Gorj a spatiilor in suprafaţa de 74 mp aflate in clădirea
anexa a Spitalului Tg.Cărbuneşti si a garajelor in suprafaţa de 140 mp.
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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Adresa cu nr. 7024/23.09.2011, înregistrata la instituţia noastră sub nr. 12977/23.09.2011, a Serviciului de
Ambulanta Gorj;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă darea in folosinţă gratuita Serviciului de Ambulanta Gorj a spatiilor in suprafaţa de 74 mp
aflate in clădirea anexa a Spitalului Tg.Cărbuneşti si a garajelor in suprafaţa de 140 mp, pe o perioada de 3 ani.
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 30.09.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 105

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 29 din 31.03.2003,
cu modificările si completările ulterioare

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 ;
- Nota de constatare nr. 1613 din 26.08.2011;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti,
însuşit prin HCL nr. 29 din 31.03.2003 cu modificările si completările ulterioare, cu 2(doua) rezervoare din tabla de
otel suspendate pe suporţi metalici, situate pe str. Teilor, oraş Tg.Cărbuneşti şi 2 (doua) rezervoare din tabla de otel
montate subteran in partea de Nord a Grădiniţei cu Program Prelungit.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 106

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea unui număr de 15 loturi de teren situate în intravilanul satului Cojani ca loturi ce vor
fi atribuite în folosinţă gratuita, pe durata existenţei construcţiei, tinerilor care beneficiază de
prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personala
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;.
- P.U.Z –vatra sat Cojani – proiect nr . 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin
H.C.L nr 32/22.04.2008;
- Prevederile Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personala ;
- prevederile Legii nr.50/1991- republicată în 2004 - privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
- prevederile Legii nr.215 /2001 –privind administraţia publica locala, republicată .
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 ca loturile cu numerele 170, 171, 173 – 185 (inclusiv) din PUZ realizat în vatra de sat
Cojani pentru strămutaţi să aibă destinaţia de terenuri ce vor fi atribuite în folosinţă gratuită pe durata existenţei
construcţiei, tinerilor care beneficiază de prevederile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personala.
(2) Loturile sunt identificate prin planul de situaţie anexat.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 107

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafaţa de 20 mp situat in incinta Scolii Primare Duţeşti, CarbunestiSat, oraş 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 al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 12925/23.09.2011 din partea domnului Zorila Cristian Marian privind concesionarea terenului in
suprafaţa de 20 mp situat in incinta Scolii Primare Dutesti, Carbunesti-Sat, oraş Tg.Cărbuneşti;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 20 mp situat in incinta
Scolii Primare Dutesti, Carbunesti-Sat, oraş Tg.Carbunesti.
Art.2.- Se aproba Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionarii terenului in suprafaţa
de 20 mp situat in incinta Scolii Primare Dutesti, Carbunesti-Sat, oras Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 5 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 22 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi un vot împotriva.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 108

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) standuri identice, pentru sectorul
„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară - 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 al d-lui Vladutescu Ovidiu, administrator Piaţa agro-alimentara oraş
Tg.Carbunesti ;
- Referatul nr. 12943/23.09.2011 întocmit de dl. Vladutescu Ovidiu ;
- Solicitările din partea comercianţilor din Piaţa agro-alimentara, sector industriale Tg.Cărbuneşti ;
- HCL nr. 7/2011 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 ;
- Legea nr. 273/2006 privind legea finanţelor publice locale republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia modificata ;
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 si cheltuieli, conform virărilor de credite bugetare în cadrul
capitolului 70.10 - Piaţa agro-alimentara la ,,titlul 70” astfel:
1. Modernizare piaţa oraş Tg.Cărbuneşti : -39.000 lei
2. Compartimentare sector industrial cu standuri : + 39.000 lei.
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii pe anul 2011 conform anexei nr.1.
Art.3- Se aprobă compartimentarea cu încă 6(şase) standuri identice de dimensiuni 4m x 4m =16mp,
înălţime = 2,5m, confecţionate din PVC, în sectorul industrial din Piaţa agro-alimentara Tg.Cărbuneşti.
Art.4.- (1) Se aprobă închirierea prin încredinţare directa a standurilor din sectorul industrial din Piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti pe o perioada de 3 ani de la data încheierii contractului, conform tabelului
prevăzut în anexa nr.2.
(2) Se aproba chiria pentru un stand in suma de 500 lei/lună, actualizata anual cu indicele de inflaţie .
(3) Biroul ADPP din cadrul Primăriei va întocmi contractele de închiriere, conform modelului prevăzut
in anexa nr.3.
Art.5.- Anexele nr.1, 2 şi 3 fac parte integranta din prezenta hotărâre;
Art.6.- 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 30.09.2011, la
care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 109

ANEXA NR.2
LA HCL NR. 109/30.09.2011

TABEL
CU REPARTIŢIA STANDURILOR DIN SECTORUL PRODUSE INDUSTRIALE DIN
PIAŢA AGRO-ALIMENTARĂ A ORAŞULUI TG. CĂRBUNEŞTI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumire societate/IF
SC AXEVERA SRL
SC AXEVERA SRL
IF SANDU ROSU CORNELIA
IF MUICU NARCIS MARIAN
IF SANDU ANGELA
IF NANU I DUMITRU
IF RONCEA MARIOARA
8 IF MIHART
IF MUICU ANA
IF MUICU ANA
SC MEDVITSEM SRL
IF RONCEA MARIOARA
SC ILMARAD
IF LATARETU LUCIAN
IF VACARU DARIUS
IF VACARU DARIUS
SC RIVAMICO SRL
SC PASCHIVA SRL
IF MOGOSEANU ANA
IF ROGOJEANU MARIAN
SC RUSLAN IMPEX SRLSRL
IF CAZACU TITU

Perioada pentru
care se inchiriaza
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani
3 ani

Suprafata

Observatii

16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp

Achitat chirie avans
Achitat chirie avans
Achitat chirie avans
Achitat chirie avans
Achitat chirie avans
Achitat chirie avans

ANEXA NR.3
LA HCL NR. 109/30.09.2011
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SPAŢIU
Nr.________ din ______________
1.PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1 Între Primăria Tg- Cărbuneşti reprezentată prin Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel –primar, Jr. Vladut
Alin Grigore –secretar , cu sediul în Tg-Cărbuneşti, str. Trandafirilor,nr.41, cod fiscal 4898681, în calitate de
locator
si
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________in
calitate
de
locatar, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere.
2.SEDIUL MATERIEI
Art.2
În temeiul art.1411-1453 Cod civil ,părţile contractante au convenit încheierea prezentului contract de
închiriere.
3.OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.3
3.1. Obiectul contractului constă în închirierea spaţiului – stand nr___ în suprafaţă de 16 mp amplasat in
cladirea sector industrial piata agroalimentara pentru desfasurarea de activitati comerciale cu vanzare de
marfuri industriale .
3.2. Predarea-primirea spaţiului se face pe bază de proces verbal anexă la contract.
3.3. Destinaţia terenului şi a mijloacelor fixe închiriate nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al
locatorului. Orice toleranţă nu implică renunţarea la această clauză şi la sancţiunile prevăzute în contract.
4.DURATA CONTRACTULUI
Art.4
Termenul de închiriere este de la data de 01.10.2011 pana la data de 01.10. 2014.
5.CHIRIA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ
Art.5
Chiria pentru folosirea obiectului închirierii este de 500.00 lei /luna, ce se va actualiza anual cu indicele de
inflatie.Plata in avans a chiriei achitata de chirias partile de comun acord convin astfel:pentru perioada
octombrie 2011-martie 2012 ,chiriasul va plati lunar chiria stabilita prin contact iar avansul in suma
de_______se va scadea pentru chiria datorata pe perioada aprile 2012-septembrie 2012.
Art.6
Plata chiriei se va face lunar, până la data de 10 ale lunii curente pentru luna expirata , in numerara la
casieria institutiei a Primăriei Tg-Cărbuneşti ,casieria Administratiei Pietii sau prin virament in contul
:RO41TREZ3375004XXX000545 DESCHIS LA Trezoreria Tg. Carbunesti
Art.7
Neplata la termen a chiriei atrage rezilierea contractului , fără intervenţia instanţei de judecată .
Art.8
Primăria Tg-Cărbuneşti îşi rezervă dreptul de a-l evacua pe locatar dacă nu-şi îndeplineşte obligaţiile
contractuale , cu un preaviz de 15 zile.
Art.9 Chiria se poate modifica conform tarifelor ce vor fi stabilite de legislaţia ce intră în vigoare după
încheierea contractului , în perioada stabilită prin contract .
Art.10.
Neplata chiriei şi utilităţilor la termenele şi în modalităţile prevăzute în prezentul contract îndreptăţeşte pe
locator să încaseze majorari de intarziere pe zi de 0,1 % din suma datorata.
6.PLATA CONSUMURILOR ŞI SERVICIILOR
Art.11
Pe lângă plata chiriei, chiriaşul este obligat sa isi deschidă partida separata la energie electrica .
Art.12

Pentru neplata la termen a sumelor aferente consumurilor şi serviciilor proprietarul poate rezilia prezentul
contract fără alte formalităţi ,chiriaşul fiind obligat să elibereze şi să predea spaţiul închiriat şi să achite toate
obligaţiile de plată rezultate din contract.
7.INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU A CESIUNII
Art.13
Pe toată durata contractului, locatarului îi este interzisă subînchirierea ,cesiunea sau orice altă formă de
înstrăinare către terţi a bunurilor închiriate.
8.INSTALAREA DE ANTENE,FIRME,RECLAME
Art.14
Instalarea de antene pentru recepţionarea de semnale audio-vizuale, altele decât cele cu care au fost dotate
imobilele din construcţie (antene colective) se pot face şi fără acordul proprietarului, pe cheltuiala chiriaşului,
acesta din urmă având obligaţia să obţină şi celelalte avize necesare şi să plătească taxele şi costul
abonamentelor conform reglementărilor legale.
Art.15.Chiriaşul va putea monta firme sau reclame cu acordul proprietarului, dar numai după obţinerea
avizului organelor locale.
9.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE
Art.16.
Locatorul se obligă:
a)-să predea bunurile ce formează obiectul închirierii, în stare de folosinţă după încheierea unui proces
verbal de predare-primire în două exemplare;
b)-să asigure integritatea bunurilor închiriate pe toată durata contractului,orice defectiune in perioada de
folosinta va fi remediata pe cheltuiala chiriasului.
Art.17.
Locatarul se obligă:
a)-să achite chiria la termenul stabilit prin prezentul contract;
b)-să folosească bunurile închiriate numai în scopul în care i-au fost închiriate;
c)-să exploateze bunurile închiriate ca un bun chirias ,evitând degradarea lor;
d)-să suporte costul lucrărilor de reparaţii a instalaţiilor comune ,în cazul în care aceste lucrări se datoresc
folosirii şi exploatării necorespunzătoare de către locatar ,a bunurilor închiriate;
e)-să permită locatorului executarea într-o perioadă stabilită de comun acord a lucrărilor de reparaţii şi
întreţinere ,în cazul unor defecţiuni sau avarii la instalaţiile comune sau care pot produce deteriorarea
restului proprietăţii;
f)- să evite împiedicarea sau tulburarea folosinţei ,în bune condiţiuni, a celorlalţi proprietari vecini prin
depozitarea de obiecte sau materiale în spaţiul de folosinţă comună ,prin organizarea de activităţi care
produc zgomote;
g)-să respecte regulile urbanistice ,instrucţiunile privind prevenirea incendiilor;
h)- să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute de lege şi
normativele în vigoare (aviz PSI ,aviz de protecţia mediului etc.);
i)-să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din
caz fortuit, forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea focului de la o casă
vecină(art.1453 C.civ.);
j)- să apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenită de la un terţ asupra proprietăţii sau posesiei
bunului;
k)- să plătească utilităţile consumate;
l)-să asigure paza bunurilor închiriate;
m-la expirarea duratei prezentului contract să restituie bunurile închiriate aşa cum le-a primit;
n)- să asigure permanent curăţenia în spaţiul închiriat şi în zona exterioară aferentă efectuând dezinsecţia şi
deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare ;
o-să depună toate diligenţele ca prin activitatea care o desfăşoară să nu deterioreze spaţiul închiriat ;
p)- să nu tulbure liniştea publică ;
r)-se interzice subînchirierea spaţiului de către locatar;
s)- să asigure respectarea normelor igienico-sanitare , normelor tehnice , metrologice, de protecţie a muncii ,
PSI , protecţia mediului înconjurător precum şi a actelor normative specifice activităţii desfăşurate ;
La expirarea contractului spaţiul va fi predat în starea în care a fost primit , aşa cum rezultă din procesul

verbal de predare primire anexă la prezentul contract, eventualele îmbunătăţiri devenind de drept
proprietatea locatorului , fără nici o obligaţie de despăgubire.
s) nu se accepta nici o modificare la stand fara aprobarea locatorului;
Dotarea spaţiilor închiriate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina chiriaşului.
10.MODALITATEA DE RESTITUIRE
Art18.
La încetarea prezentului contract de închiriere ,locatarul va preda bunurile închiriate numai locatorului, sau
împuterniciţilor acestuia pe baza de proces –verbal.
Art 19.
Un exemplar al procesului-verbal de predare a bunurilor se înmânează locatarului după achitare, acesta
constituind documentul care atestă stingerea obligaţiilor contractuale.
11.ABSENŢA LOCATARULUI
Art20.
În caz de absentare, locatarul se obligă ca înainte de plecare ,să desemneze în scris un împuternicit în
prezenţa căruia locatorul să înlăture eventualele defecţiuni sau avarii care s-ar produce în acest interval.
Art.21.
În caz contrar locatarul va răspunde integral de eventualele pagube produse bunurilor închiriate ,vecinilor şi
părţilor comune.
12.DECĂDEREA DIN DREPTURI
Art.22.
Acordarea de înlesniri pentru nerespectarea vreuneia din condiţiile prezentului contract, nu va fi
considerată ca o renunţare a proprietarului la drepturile lui.
El va putea cere executarea clauzelor contractului în orice moment.
13.RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.23.
În caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale ,partea în culpă va plăti
daune-interese .
14.FORŢA MAJORĂ
Art.24.
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci)zile de la apariţie ,iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece)zile de la
apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase)luni ,fiecare partener poate renunţa la
executarea contractului de mai departe. În acest caz ,nici una din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri
de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la aceasta dată.
Art.25.Proprietarul nu răspunde pentru nici o cauză de forţă majoră care ar împiedica folosinţa spaţiului
închiriat şi are dreptul, şi în asemenea cazuri ,la chirie redusă proporţional cu capacitatea de întrebuinţare a
terenului, în situaţia în care acesta din urmă solicită menţinerea contractului de închiriere. În situaţia în care
chiriaşul nu mai solicită menţinerea contractului de închiriere, acesta nu mai datorează chirie pe perioada cât
a fost împiedicat în folosinţă spaţiul închiriat neputând însă solicita despăgubiri pentru ne folosinţa parţială
sau totală a bunului închiriat întrucât proprietarul nu poate răspunde în situaţii de forţă majoră.
15.REZILIEREA
Art.26.
Contractul de închiriere poate fi reziliat şi la iniţiativa chiriaşului, cu acordul proprietarului, dacă solicitarea
de reziliere a fost adusă la cunoştinţa proprietarului în scris, cu 30 de zile înainte de data în care se propune

predarea spaţiului şi până la data predării cu proces-verbal, chiriaşul achitând proprietarului toate sumele
datorate.
Art.27.Executarea necorespunzătoare sau neexecutarea culpabilă a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract dă dreptul locatorului să considere desfiinţat de drept fără nici un fel de formalitate şi fără punere în
întârziere a locatorului.
16.LITIGII
Art.28.
Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validarea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
17.ALTE CLAUZE
Art.29. Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, fixate prin prezentul contract ,vor fi completate şi
modificate de actele normative ce vor apare ulterior semnării prezentului contract.
Art.30. Noi ,părţile contractante, ne obligăm să înregistrăm prezentul contract de închiriere la autorităţile
competente.
Art.31. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________- ,în 3 exemplare: un exemplar pentru proprietar, un
exemplar pentru chirias, un exemplar pentru Administratia Pietii.
PROPRIETAR ,
CHIRIAŞ,
PRIMĂRIA TG-CĂRBUNEŞTI
PRIMAR,
Ing. Jr. Mazilu Mihai Viorel

SECRETAR,
Jr.Vladut Alin Grigore
Vizat CFP,
Ec. Borcan Alin

Sef Bir. A.D.P.P.,
Ing. Corici Sorin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL,
pentru lucrările electrice efectuate la Primăria 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 ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
al SC Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti ;
- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă tariful orar de 18 lei/h conform anexei nr.1 si normele de timp conform anexei nr.2, practicate
de SC Salubris Gilort SRL pentru lucrările electrice efectuate in oraşul Tg.Cărbuneşti şi localităţile arondate,
începând cu data de 01.10.2011.
Art.2.- Lunar în şedinţa consiliului local al oraşului Tg. Cărbuneşti se va prezenta de către conducerea SC
Salubris Gilort SRL, situaţia lucrărilor electrice executate în luna anterioară pentru Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea SC Salubris Gilort SRL
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 110

ANEXA nr. 1
la HCL nr. 110/30.09.2011

FUNDAMENTARE
CALCUL TARIF ORAR ELECTRICIAN

1. Cheltuieli materiale
- Trusa electrica 2430 lei / 8160 h = 0,3 lei / h
- Manson MPR pentru sigurante 193 lei / 2040 h = 0,1 lei / h
TOTAL 0,4 lei / h
2. Manopera
- salariul electrician 1913.75 lei/luna
- contributii angajator 28 % = 535,85 lei/luna
- echipament protectie 960 lei / 12 luni = 80 lei/luna
- media 170 ore/luna
TOTAL = 2529,6 lei/luna = 14,48 lei/h
TOTAL CHELTUIELI DIRECTE = 0,4 + 14,48 = 14,88 lei/h
3. Cheltuieli indirecte
14.88 lei/h x 12 % = 1,79 lei/h
TOTAL CHELTUIELI = 16,67 lei/h
5. Profit
16,67 lei/h x 8 % = 1,33 lei/h
TOTAL = 18 lei/h

Director
Ing. Dragoescu Nicolae

Intocmit
Ing. Stanoiu Dan

ANEXA nr. 2
la HCL nr. 110/30.09.2011

NORMA DE TIMP
LUCRARI ELECTRICE
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

UM
DENUMIRE LUCRARE
Montare tub plastic ingropat peste 25 mm
Montare tuburi PVC pana la 25 mmp, aparent sau ingropat
Montare tub metalic ingropat pana 25,5 mm
Montare tub metalic ingropat pana 25,5 mm
Montare tub flexibil 12-19 mm
Montare tub flexibil 22-32 mm
Montare canaleti pana la 30 mm , inclusiv
Montare canaleti peste la 30 mm
Montare doza centralizatoare pentru conductori in coloane
Montare doze de derivatie pt cabluri sau tevi instalatie
Montare cond de Cu - Al in tub sau can pana la 4 mmp
Montare cond de Cu - Al in tub sau can. 6-16 mmp
Mon cond de Cu - Al in tub sau can. 25-35 mmp
Mon cond de Cu - Al in tub sau can.50-70 mmp
Montare cond. pt curenti slabi in tuburi de prot.
Montare cond. pt curenti slabi in canaleti sau plinte
Mont. etichete , tile , pentru. coloane , circuite sau cabluri
Mont cabluri pt prize sau lampi pe cons in dibluri < 4 mmp
Montare cablu en el prin tub pana la 16 mmp
Montare cablu en el prin tub 25-35 mmp
Montare cablu en el prin tub 50 mmp
Montare cablu en el prin tub 70-95 mmp
Montare cablu en el prin tub 120 mmp
Montare cablu en el prin tub 150-185 mmp
Mont cablu de date 2-30 conductori pe cons in bolt
Mont cablu de date 33-61conductori pe cons in bolt
Montare cablu coaxial in tuburi sau tevi existente
Exec cap terminal uscat de int. 4x16 - 3x25+16 mmp
Exec cap terminal uscat de int. 3x35+.. - 3x50+.. mmp
Exec cap terminal uscat de int. 3x70+.. - 3x95+.. mmp
Exec cap term uscat de int. 3x120+.. - 3x150+.. mmp
Montare presetupa < 16 mmp
Montare presetupa 21-29 mmp
Montare presetupa 36-52 mmp
Montare aparate com< 25 A ingropat
Montare aparate com < 25 A in gips carton
Montare aparate com< 25 A aparent cu dibluri
Montare aparate com < 25 A ap pe cons cu dibluri
Montare aparate com 32-63 A aparent cu bolt
Montare aparate com 32-63 A aparent cu dibluri
Montare aparate com 32-65A ap pe cons existente
Montare aparate com 63-400A ap pe cons existente

m
m
m
m
m
m
m
m
b
b
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

NORMA
TIMP
[h]
0.8
0.5
0.6
0.8
0.4
0.6
0.7
1
0.9
0.15
0.04
0.05
0.07
0.1
0.05
0.05
0.08
0.7
0.15
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
0.5
0.9
0.2
1.95
2.15
2.55
3
0.05
0.07
0.09
0.5
0.4
0.4
0.5
1.3
1.3
1
2.1

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Montare aparate com >400 A ap pe cons existente
Legarea electromotorului P=0.55-4 kw
Legarea electromotorului P= 5.5-11 kw
Legarea electromotorului P= 15-40kw (ex. papuci)
Legarea electromotorului P= 55-100 kw (ex. papuci)
Legarea electromotorului P= 125 sau 200 kw (ex. papuci)
Montare ceas electric
Montare antena RTV 3 ampl
Montare antena RTV 4 ampl
Montare antena RTV ULMS si UUS
Montare camere supraveghere
Montare aparat el antiex pe suport existent
Montare dulie simpla
Montare aplica simpla
Montare aplica cu glob
Montare aplica cu brate
Montare pendula cu tija si glob
Montare plafoniera
Montare candelabru - lustra 2-3 brate
Montare candelabru - lustra 4-6 brate
Montare arm de iluminat etansa
Montare corp de il special antiex
Montare corp de il de siguranta monobloc cu baterii
Montare reflector tip far de securitate pe sup ex
Montare corp il lampi florescente tubulare
Montare cutie cu balast pt corp il florescent
Montare bec corp cu glob
Montare bec corp etans
Montare tub florescent corp neetans
Montare tub florescent corp etans
Montare corp de il modular suspendat
Montare spot luminos pe plafon decupat
Montare corp il 400 w la 6-15 m pe suport existent
Mont corp de il florescent pe plafoane false
Mont corp de il in pardoseala cu dibluri
Montare tablou electric pe schelet met < 0,3 mp
Montare tablou electric pe schelet met 0,31-0,9 mp
Montare tablou electric pe schelet met 0,91-1,5 mp
Montare tablou el tip dulap gata echipat 50-100 kg
Montare tablou el tip dulap gata echipat 151-300 kg
Montare tablou el tip dulap gata echipat 3001-500 kg
Montare tablou el. tip apartament (echip.)
Montare soclu siguranta LF 25 A
Montare soclu siguranta bipolar 25 A
Montare soclu siguranta tripolar 25 A
Montare soclu siguranta LF 63 A
Racordare cond la borne -tablouri motoare- < 50 mmp
Racordare cond la borne -tablouri mot 70-150 mmp

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

2.6
0.4
0.6
0.7
0.8
1
0.06
11
12.5
37
0.9
6.5
0.3
0.4
0.5
0.6
0.3
0.4
0.6
0.8
0.7
1.4
0.7
0.6
0.9
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2
0.8
0.3
1.3
0.8
0.7
1.4
1.9
2.5
9.5
10.5
12
0.8
0.4
0.6
0.7
0.4
0.4
0.5

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

Rac cond de Cu-Al la borne (ap. mot. tabl) 185-300mmp
Ex leg el intre aparate-cleme etc in tablouri < 0,5 m
Ex leg el intre aparate-cleme etc in tablouri 0,51-1,5 m
Ex leg el intre aparate-cleme etc in tablouri 1,51-3 m
Ex leg el intre aparate-cleme etc in tablouri 3,01-5 m
Montare tablou electric tip cutie pana la 10 kg (echip.)
Montare tablou electric tip cutie 10-25 kg (echip.)
Montare tablou electric tip cutie 25-50 kg (echip.)
Montare FDCP 600x600x200 ingropat
Mont tija de captare pt inst de prot imp trasnetului
Mont cond de captare otel prin sudura ,acoperis beton
Mont cond de captare otel prin sudura ,acoperis tigla
Mont cond de captare otel prin sudura ,acoperis azbociment
Mont cond de captare otel prin sudura ,acoperis tabla
Mont coborare otel prin sudura pe dibluri expandare
Mont cond otel prin sudura in sant exestent pt pp
Mont centura prin sudura pt legare receptoare pe dibluri
Montare eclisa de legatura pt centura de inpamantareb
Montare cordon de legatura flexibil la centura de pp
Incercare cablu de en el < 1 kv
Incercare cablu de comanda - blocare
Reglaj si PIF antena colectiva RTV 3 amplificatori
Reglaj si PIF antena colectiva RTV 4 amplificatori
Ad forta de munca pt fiecare priza TV la reglare antena
Incercare intr - cont tripolar < 100 A
Incercare intr - cont tripolar 101-500 A
Incercare intr - cont tripolar > 500 A
Incercare condensator electric trip
Incercare releu termic,timp, etc
Incercare trafo masura
Incercare bare + izolatori
Incercare electromotor , 10 kw
Incercare electromotor , 11-50 kw
Incercare electromotor , 51 - 200 kw
Incercare electromotor ,> 200 kw
Incercare redresor
Incercare tablouri metalice (in afara aparatajului )
Proba de 72 ore pentru intreaga instalatie
Montare diblu met cu expandare < 8 mm
Montare diblu met cu expandare > 8 mm
Montare diblu plastic
Executare trecere etansa cablu 26-38 mm
Executare trecere etansa pt mai multe cabluri
Umplere cu ulei a aparatelor
Acoperire cu mortar 1 tub < 16 mmp
Acoperire cu mortar 1 tub 21 -50 mmp
Acoperire cu mortar 2 tub < 16 mmp
Acoperire cu mortar 2 tub 21- 50 mmp

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
m
m
m
m
m
m
m
b
tronson
tronson
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
ore
b
b
b
b
mp
kg
m
m
m
m

0.7
0.1
0.2
0.3
0.4
1.9
2.7
4.8
1.5
10
2.2
1.1
1.2
1.15
1.05
0.6
0.8
1.4
0.45
0.82
0.08
30.3
36.7
2.1
3.2
5.2
6.5
3.7
2.4
1.65
0.84
2.45
5
6.9
9.8
8.4
2.2
144
0.15
0.12
0.14
0.75
7.7
0.04
0.08
0.11
0.07
0.09

139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

Acoperire cu mortar 3 tub < 16 mmp
Acoperire cu mortar 3 tub 21- 50 mmp
Montare constructii metalice tip mecano
Montare constructii metalice tip steleje, suporti ,etc
Montare constructii metalice tip jgheaburi
Confectionare constructii metalice
Timp de asteptare admitere la lucru
Stagnare depistare traseu,defect cable iluminat
Deplasarea formatiei la lucru
Schimbare patroane LF
Schimbare element LF
Refacere contact fara inlocuire papuc LF
Refacere contact fara inlocuire papuc, borne
Refacere contact cu inlocuire papuc LF
Refacere contact cu inlocuire papuc, borne
Refacere izolatie cablu 25 mmp
Refacere izolatie cablu 35-50 mmp
Inlocuire usi cutii
Inlocuire broaste inchidere
Reparare incuietori
Vopsire cutii la baza stilpului
Inscriptionare cutie cu 4 litere
Inscriptionare cutie cu 3 cifre
Inlocuire coloana cutie-corp iluminat
Inlocuire cablu cutie-corp iluminat
Inlocuire cablu manson monofazat-corp iluminat
Inlocuire cablu manson monofazat-corp iluminat
Revizie instalatie baza stilp iluminat 1 corp
Revizie instalatie baza stilp iluminat 2 corpuri
Revizie instalatie baza stilp iluminat 3-4 corpuri
Introducere cablu de alimentare in stilp
Montare cutie siguranta pe stilp
Reparare cablu defect, 1 manson <=35
Reparare cablu defect, 1 manson 50-70
Reparare cablu defect, 2 mansoane <=35
Reparare cablu defect, 2 mansoane 50-70
Decapare imbracaminti asfaltice
Spargere strat beton
Sapare pamint teren normal
Sapare pamint teren tare
Sapare pamint teren foarte tare
Astupare sant cu pamint
Montare papuci cablu unifilar 16-25
Montare papuci cablu unifilar 35-50
Desfasurare si pozare cablu cu d<25
Desfasurare si pozare cablu cu 25< d<45
Verificarea prize de pamint
Refacere contact coloana-retea

m
m
kg
kg
kg
kg
ore
ore
km
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
mp
mp
mc
mc
mc
mc
buc
buc
m
m
buc
buc

0.05
0.06
0.2
0.25
0.35
0.45
1
1
0.035
0.1
0.4
1.25
1.25
1.6
1.5
0.3
0.5
0.8
0.65
0.74
0.1
0.09
0.06
3
4.8
20
21
0.75
0.85
0.95
1.3
1.45
5.5
6
14.1
15
0.5
0.37
1
2.25
3
0.64
0.042
0.07
0.06
0.09
1.5
1.8

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

Indreptare stilp beton burat, manual
Demontare cutie siguranta pe stilp
Deplasarea formatiei la lucru
Montare balast cu utilaj
Montare bec incandescent in dulie cu utilaj
Montare coloana pentru alimentare corp iluminat
Montare corp de iluminat pe stilp cu utilaj
Montare corp de iluminat pe stalp de 5 m
Montare corp de iluminat pe stalp de 5 m cu utilaj
Montare corp il. pe suspensie in axul strazii cu utilaj
Montare cutie pentru sigurante si balast
Montare dispozitiv fixare corp iluminat (cirje) cu utilaj
Montare ghirlande decorative
Montare prel.din teava de otel pentru corp il.cu utilaj
Montare suspensie transversala pe axul strazii
Legarea la retea corpuri de iluminat
Demontare balast cu utilaj
Demontare corp de iluminat cu utilaj
Demontare corp de iluminat pe stalp de 5 m
Demontare corp de iluminat pe stalp de 5 m cu utilaj
Demontare corp il.pe suspensie in axul strazii cu utilaj
Demontare cutie pentru sigurante si balast
Demontare dispozitiv fixare corp il. (cirje) cu utilaj
Demontare prelungire din teava de otel pentru corp il.cu utilaj
Demontare suspensie transversala pe axul strazii
Dezlegarea de la retea corpuri de iluminat
Inlocuire balast cu utilaj
Inlocuire igniter cu utilaj
Inlocuire bec in corpuri C200
Inlocuire bec in corpuri PVB
Inlocuire bec in corpuri tronconice
Inlocuire bec incandescent in dulie cu utilaj
Inlocuire coloana pentru alimentare corp iluminat
Inlocuire corp de iluminat cu utilaj
Inlocuire corp de iluminat pe stalp de 5 m
Inlocuire corp de iluminat pe stalp de 5 m cu utilaj
Inlocuire corp il.pe suspensie in axul strazii cu utilaj
Inlocuire cutie pentru sigurante si balast
Inlocuire dispozitiv fixare corp iluminat (cirje) cu utilaj
Inlocuire dulie corp iluminat cu utilaj
Inlocuire element siguranta
Inlocuire prel.din teava de otel pentru corp il.cu utilaj
Inlocuire suspensie transversala pe axul strazii
Refacere legatura la retea a corpului de iluminat
Revizie si remediere defectiuni corp il. pe stilp 5 m cu utilaj
Revizie si remediere defectiuni corp il.pe stilp cu utilaj
Executare cap terminal interior 25 mmp
Montare papuci

buc
buc
km/om
buc
buc
ml
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
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buc
buc
buc
buc
buc
buc
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buc
buc
ml
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buc
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buc
buc
buc
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buc
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buc

4.9
1.16
0.04
0.48
0.09
0.04
0.78
1.16
1.16
0.95
0.74
2.03
1.50
2.86
4.13
0.79
0.38
0.62
0.93
0.93
0.76
0.59
1.32
2.29
3.30
0.63
0.86
0.86
0.31
0.37
0.46
0.18
0.07
1.40
2.10
2.10
1.71
1.33
3.35
0.38
0.45
5.15
7.43
1.42
0.31
0.25
0.7
0.05

235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

Sapare sant pentru pozare cablu
Astupare sant
Strat de nisip protejare cablu
Desfasurare si pozare cablu
Deplasare formatie
Banda pentru protectie cablu
Decapare imbracaminti asfaltice
Montare conductor bransament
Transportat, incarcat, descarcat stilp
Inlocuire stilp SE4
Deplasare formatie la lucru
Montare corp il. pe stalp beton cu scara
Montare carja corp iluminat cu scara
Montare balast pt lampi cu vapori de sodiu sau mercur
Montare cutie de siguranta pt balasturi
Montare lampi cu vap de mercur in dulie
Montare punct de aprindere iluminat public
Montare clme de derivatie pt conductoare
Montare bratara cu carlig pt bransament
Montare clema intindere bransament
Montare ASA pe stalp
Montare consola orizontala C2N
Montare consola orizontala C2T
Montare izolator suport pe consola met.
Montare izolator suport curb
Montare izolator tractiune pe stalp
Executare legatura de sustinere cond pe izolator
Executare legatura de intindere cond pe izolator
Motare conductor pe stalpi s< 35 mmp
Motare conductor AFY pe stalpi s=25 mmp
Legarea la retea corpuri de iluminat
Montare coloana pentru alimentare corp iluminat
Deplasarea formatiei la lucru

Director
Ing. Dragoescu Nicolae

mc
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m
ore
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buc
buc
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buc
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buc
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buc
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km
m
buc
ml
km
Intocmit
Ing. Stanoiu Dan

3.7
0.64
0.46
0.09
0.05
0.04
0.5
0.12
1.6
10.8
0.05
0.85
4.16
0.48
0.74
0.15
3.24
0.41
0.55
0.4
0.45
0.79
0.74
0.21
0.38
0.31
0.79
0.55
29.82
0.03
0.79
0.04
0.035

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind susţinerea financiară a poetului CALOTESCU TUDOR GHEORGHE pentru tipărirea şi editarea
unui volum omagial bilingv româno-francez de poezii dedicate
sculptorului Constantin Brâncuşi
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 ;
- solicitarea de finanţare nr. 12976/23.09.2011 din partea domnului Calotescu Tudor Gheorghe;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice locale cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă alocarea din bugetul local al oraşului Tg.Cărbuneşti a sumei de 2.500 lei pentru susţinerea
financiară a poetului CALOTESCU TUDOR GHEORGHE pentru tipărirea şi editarea unui volum omagial bilingv
româno-francez de poezii dedicate sculptorului Constantin Brâncuşi la aniversarea a 136 de ani de la naştere, ce va
avea lansarea la Centrul Cultural Român din Paris.
Art.2.Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.09.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2011
Nr. 111

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget-contabilitate nr. 15049/2011;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele
publice şi OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Scrisoarea – cadru nr. 372847/15.09.2010 elaborată de Ministerul Finanţelor Publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
-decizia 879/13.10.2011 a DGFP Gorj cu privire la punerea in aplicare a ordinului comun MAI/MFP numarul
7/57/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al
unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2011.
-referatul nr.13.320/27.09.2011 întocmit de Calitoiu Claudiu inspector in cadrul compartimentul Gospodarie
Urbana ;
-adresa nr.6687/18.10.2011 transmisa de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti.
-referatul nr.14699/20.10.2011 întocmit de Calugaru Mihaela inspector in cadrul compartimentului Gospodarie
Urbana ;
-adresa nr.14958/24.10.2011 transmisa de către Centrul Financiar Tg Carbunesti ;
-referatul nr. 15.010/ 24.10 întocmit de Ciontescu Constanta consilier superior in cadrul compartimentului ADPP.
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 al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011,
conform anexei nr.1. (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011 prevăzut în anexa nr.2. (formular
cod 14).
Art.3.- Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si
subvenţii şi Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii pe anul 2011, conform
anexei nr.3. (formular 11/02).
Art.4.- Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si DSC
Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,
2 voturi contra şi o abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 112

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti în SNEP- Sistemul Naţional Electronic de plata online
a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar
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 impozite si taxe locale;
- prevederile HG 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plata online a taxelor si
impozitelor utilizând cardul bancar;
- prevederile Ordinului 168/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de
plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înregistrarea Oraşului Tg.Cărbuneşti, titularul codului de înregistrare fiscala CF nr. 4898681, în
SNEP- Sistemul Naţional Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar.
Art.2.- Comisionul aferent efectuării plăţii electronice va fi suportat de către contribuabil şi va fi de 2% din
valoarea tranzacţiei, dar nu mai mare de 30 lei.
Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 113

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri,in vederea realizării unei locuinţe
proprietate personală in satul Cojani, judeţul Gorj
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;.
- Prevederile Legii nr.15 /2003 modificată şi completată , privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea
unei locuinţe proprietate personala ;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat prin H.C.L
nr.111/2007 si PUZ -Vatra sat Cojani – proiect nr.39/2006 aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;
- Solicitările cu nr. 6071/14.04.2011 a doamnei Bîrsan Roxana Carmen, nr. 6070/14.04.2011 a doamnei Bîrsan
Adelina Mariana şi nr. 11436/19.08.2011 a domnului Matei Ionuţ Cătălin;
- H.C.L. nr .107 /30.09.2011 privind aprobarea unui număr de 15 loturi de teren pentru tineri;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata –privind administraţia publica locala;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 500,00 mp.
(20X25 ) lotul cu nr. 170, d-rei BÎRSAN ROXANA- CARMEN, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti (plan
de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.2.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 500,00
mp.(20X25 ) lotul cu nr. 171, d-rei BÎRSAN ADELINA-MARIANA, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti
(plan de situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.3.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţa de 500,00 mp.
(20X25 ) lotul cu nr. 173, d-lui MATEI IONUŢ-CĂTĂLIN, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti (plan de
situaţie anexat care face parte integranta din prezenta hotărâre).
Art.4.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă asupra terenului menţionaţi la art.1, 2 şi 3 sunt obligaţi să
înceapă construcţia locuinţei in termen de un an de la data atribuirii şi sa o realizeze in conformitate cu prevederile
Legii nr.50/1991, republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii duce la retragerea dreptului de folosinţa asupra terenului atribuit.
Art.5.- Primarul si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 114

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafata de 37.801 mp situat in partea de nord a Statiei de
Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a orasului Tg.Carbunesti .
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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- Scrisoarea de intentie nr. 13188 din 27.09.2011 din partea SC Reinvest Corporation SRL, privind concesionarea
terenului in suprafata de 37.801 mp situat in partea de nord a Statiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a
orasului Tg.Carbunesti ;
-O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
-H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 37801 mp situat in
partea de nord a Statiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a orasului Tg.Carbunesti , intocmit de SC
CONSEVAL SRL.
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in suprafata
de 37801 mp situat in partea de nord a Statiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a orasului Tg.Carbunesti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 28 de ani, pretul minim de pornire a licitatiei fiind de 520 euro/ha/an, adica
2.261 lei/ha/an.
Art.4.-- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 115

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren în suprafaţa de 52,1007 ha

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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
- Scrisoarea de intentie nr. 14.778 din 20.10.2011 din partea SC EUXINUS SRL, privind concesionarea terenului in
suprafata de 52,1007 ha ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului în suprafaţa de 52,1007 ha, întocmit
de SC CONSEVAL SRL.
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii terenului in suprafaţa
de 52,1007 ha.
Art.3.- Durata concesiunii este de 28 de ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 415 euro/ha/an, adică
1794 lei/ha/an.
Art.4.-- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
1 vot contra şi 4 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 116

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafata de 20,60 mp situat
in Piata Agroalimentara a orasului Tg.Carbunesti

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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului Tg.Carbunesti;
- Solicitarea nr. 9738/30.06.2011 din partea domnului Popa Emil, privind concesionarea terenului in suprafata de
20,60 mp situat in Piata Agroalimentara a orasului Tg.Carbunesti ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 20,60 mp situat in
Piaţa Agroalimentara a oraşului Tg.Carbunesti .
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii terenului in suprafaţa
de 20.60 mp situat in Piaţa Agroalimentara a oraşului Tg.Carbunesti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 53 lei/mp/an.
Art.4.-- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 117

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind sponsorizarea Asociaţiei Culturale „Fii Gorjului în Banat”
în vederea ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara

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 ;
- solicitarea de finanţare nr. 13.506/04.10.2011 din partea Asociaţiei Culturale „Fii Gorjului în Banat” în vederea
ridicării unui bust al lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara
- Legea 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- HCL nr.7/2011- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă sponsorizarea Asociaţiei Culturale „Fii Gorjului în Banat” în vederea ridicării unui bust al
lui Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara cu suma de 2.500 lei.
Art.2.Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru,
şi 1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 118

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării în localităţile Bologna şi Sicilia /Italia
a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel

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 Relaţii cu Publicul, Mass- Media;
- prevederile Legii nr. 215/ 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare;
- HG 518/ 1995 privind unele masuri si obligaţii ale personalului roman trimis in străinătate pentru
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă deplasarea in străinătate a domnului primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în localităţile
Bologna şi Sicilia/Italia.
Art.2.- Se aprobă decontarea cheltuielilor de deplasare până la locul de întâlnire cu respectiva delegaţie şi
cheltuielile de diurna pentru perioada 23-28.10.2011.
Art.3.- Primarul oraşului 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 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru,
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 119

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al oraşului Târgu 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 al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală ;
- prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. 1.- Se completează Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr. 55/02.09.1999 conform anexei care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 120

Anexă la HCL nr. 120/31.10.2011

Completare la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Tg.Cărbuneşti
Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

132

1.6.4

Sediu administrativ
Str. Trandafirilor, Nr. 41B, oraş
pentru serviciul public Tg.Cărbuneşti
comunitar local, evidentaClădire:
populaţiei si
Regim de înălţime ,,S+P+M”
sistematizare pe
A const = 454 mp
verticala, alei si parcaje, A desf. = 1104,7 mp
preluare
Instalaţii electrice, termice,
ape pluviale
sanitare si canalizare mena-jera
Centrala termica
combustibil gaze naturale, P=97
kW;
Amenajare exterioara:
Şanţuri pereate 51,4 ml
Rigole betonate 70 ml
Rigole carosabile 48,5ml
Parcări asfaltice 509 mp
Canalizare pluviala 145 ml
Cămin canalizare 8 buc
Cămin apometru 1 buc

Anul
dobandirii
2011

Valoare de
inventar
- lei1678574,18

Situaţia juridica
actuala
Proprietatea
publica a
oraşului Tg.
Cărbuneşti in
administrarea
Consiliului
Local Tg.
Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
în Consiliul Etic al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- adresa nr. 13.560/04.10.2011 din partea conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările ulterioare;
- Ordinul MSP nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în
spitalele publice;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează domnul Mihăilescu Constantin - reprezentantul Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti în Consiliul Etic al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea Spitalului Orăşenesc
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 121

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
noiembrie, decembrie 2011 şi ianuarie 2012
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat de O.G.
nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din data de 31 octombrie 2011,
conform procesului verbal al şedinţei ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
modificările şi completările ulterioare,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local HAIDUCESCU FLORIN GRIGORAŞ se alege în funcţia de
preşedinte de şedinţă pe lunile noiembrie, decembrie 2011 şi ianuarie 2012.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.10.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 31 octombrie 2011
Nr. 122

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget-contabilitate ;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice şi
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 ;
- referatul nr.16.268/ 11.11.2011 întocmit de d-na Ciontescu Constanţa – biroul Adm.Dom.Pub. şi Privat;
- referat nr. 16.851 / 28.11.2011, întocmit de d-na Cocioabă Janina – biroul Taxe şi impozite locale;
- decizia nr. 933 /25.11.2011 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti sub
nr. 16.842 / 28.11.2011 ;
- adresa nr. 7.998 /22.11.2011- transmisă de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr.
16.597 / 23.11.2011 ;
- referatul nr. 16.644 / 23.11.2011- Dobrotă Vasile din cadrul Centrului Cultural Tudor Arghezi ;
- referat nr.16.700/24.11.2011- Berbecel Georgeta – biroul contab., buget, resurse umane;
- detalierea cheltuielilor la data de 15.11.2011;
- referat nr.16.690 / 24.11.2011, întocmit de d – l Vlăduţescu Ovidiu –administrator Administraţia Pieţii ;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti, pe capitole
bugetare cu suma de - 40,00 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011 prevăzut în anexa nr.2. (formular
cod 14).
Art.3.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe
anul 2011 cu suma de + 1.542,70 mii lei pe capitole, conform anexei nr.3. (formular 11/02).
Art.4.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi ordonatorii terţiari de
credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
1 vot contra şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 123

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind sărbătorirea Zilei Naţionale a României în anul 2011
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- sărbătorirea Zilei Naţionale a României pe data de 1 Decembrie 2011;
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- referatul nr. 16.645/2011-Dobrotă Vasile- de la Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Sărbătorirea „ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2011 ” se va face după următorul program:
- 30.11.2011: - orele 12.00 – 13.00 - Spectacol Festiv susţinut de Ansamblul Folcloric „Gilortul Tg. Cărbuneşti” şi de
elevi de la Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” şi premierea componenţilor Ansamblului Folcloric şi a tinerilor campioni de
la Karate şi atletism.
- 01.12.2011: - orele 11.00-12.00: Festivităţi la Monumentul Eroilor : primirea raportului şi trecerea în revistă a gărzii
de onoare; intonarea Imnului de stat al României;alocuţiuni; slujbă religioasă; depunerea coroanelor şi jerbelor de flori;parada
militară.
- orele 12.00- 13.00: Masă tradiţională: fasole cu ciolan şi ţuică fiartă pe platoul de lângă Casa de Cultură;
Art.2.- În cadrul festivităţilor ce vor avea loc se vor premia:
- componenţii Ansamblului Folcloric „ Gilortul Tg.Cărbuneşti”: Andriţa Cristina Mădălina – cls.X-C, Păuna Maria
Raluca –cls. X-C, Ispas Andrei Tiberiu cls. X-C, Smărăndoiu Daniel cls. X-C, Puiu Andra Elena cls.X-A şi Staicu Teona
Amalia cls.X-A cu câte 100 lei fiecare.(6x100lei=600lei)
-campionii la Campionatul European de Karate - 2011 din Padova (Italia) astfel: Florin Bastorin - campion
european, Mazilu Gabriela – vicecampioană europeană şi Tulpea Ramona – locul III, cu câte 300 lei fiecare. (3x300=900 lei).
- Surlea Gheorghe Constantin - campion naţional la Maraton – 2011 cu 300 lei;
Art.3.- Pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate sărbătoririi ZILEI NAŢIONALE A ROMÂNIEI – 2011
se aprobă alocarea sumei de 3.800 lei (din care 1.500 lei din sponsorizare), astfel : 1.800 lei pentru premiere şi 2.000 lei pentru
masa tradiţională.
Art.4.- Primarul oraşului şi aparatul său de specialitate, Centrul Cultural şi instituţiile de învăţământ şi cultură din oraş vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 124

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul biroului impozite şi taxe;
- prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările
ulterioare;
- prevederile HG 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată prin HG 1861/2006
- prevederile HG.956/24.09.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe
asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2012;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul fiscal 2012 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în anexă, care face parte din prezenta hotărâre.
b) cota prevăzută la art. 253, alin. 2 din Legea nr.571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 1,8%.
c) cota prevăzută la art. 253, alin. 6 din Legea nr. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare este de 10% si se
aplică contribuabililor persoane juridice care nu au efectuat reevaluarea clădirilor după data de 01 ianuarie 2007.
d) cota prevăzută la art. 270 alin 4 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%.
e) cota prevăzută la art. 279 alin 2 din Legea nr. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 5% la
perioada reala de cazare.
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 cu modificările
ulterioare şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte după cum urmează:
Persoane fizice:
a) in cazul impozitului pe clădiri: 10%
b) in cazul impozitului pe teren: 10%
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 10%
Art.3.- Pentru anul 2012 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu modificările aduse prin
HCL 47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin. 3 al art. 255, art. 260, şi alin. 5 al art. 265 impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace
de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte
integral până la primul termen de plată respectiv 31 martie 2012.
Art.5.- Impozitul /taxa pe clădiri, terenuri şi impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual în două rate egale,
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
Art.6.- Procedura de acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2012 categoriilor de persoane fizice prevăzute în Codul
fiscal este cea aprobată prin HCL 27/2004, iar pentru facilităţi comune se aplică cele prevăzute la art. 284, 285, 286 din L.
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare.
Art.7.- 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 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 125

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru
lucrările efectuate cu utilajele la Primăria Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Fundamentarea de calcul a tarifelor;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 25.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a SC
Salubris Gilort SRL din oraşul Tg.Cărbuneşti;
- Legea nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea si
completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006
- Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului României nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane si rurale, cu modificările si
completările ulterioare;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru
activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
completările ulterioare ,

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba noile tarife practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru lucrările efectuate cu utilajele la Primăria
Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 1.12.2011, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea SC Salubris Gilort SRL vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru,
1 vot contra şi 4 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 126

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa
la HCL nr. 126 din 29. 11.2011

TARIFE
PENTRU LUCRĂRILE EFECTUATE CU UTILAJELE
LA PRIMĂRIA TG.CĂRBUNEŞTI

NR.
CRT
1

UTILAJE

TARIFE

STAŢIONARE
LEI/ORA
15,3

Buldoexcavator

83,35 lei/h,

2

Autogreder

15,3

3

41,20 lei/h

153

5

Tractor pneuri cu
remorca
Cilindru
vibrocompactor
Autovidanja

109,67 lei/h,
3,66 lei/km
40,76 lei/h,

6

Autocamion

7
8
9

Motocultivator
Motocoasa
Drujba

4

80,76 lei/h,
2,02 lei/Km
53,84 lei/mc
61,2 lei/h
2,45 lei/Km
15,6 lei/100mp
34,84 lei/100mp
48,75 lei/h

15,3

15,3

15,3
15,3
15,3
15,3

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării a doua apartamente construite din fondurile statului, în condiţiile Decretului-lege nr.
61/1990, către titularii contractelor de închiriere

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 Gospodărie Urbană şi Fond Locativ;
- cererile cu numărul 15463/31.10.2011 a numitei Dimancescu Elena Ancuta chiriaş al apartamentului nr. 3 din bl B22
situat pe str. Minerilor oraş Tg.Cărbuneşti şi nr. 16115/11.11.2011 a numitei Buga Georgeta chiriaş al apartamentului nr. 8
din blocul B23 situat pe str. Pandurilor oraş Tg.Cărbuneşti
- prevederile Legii 114/1996 republicata , legea locuinţei;
- prevederile Decretul-lege nr. 61/1990, cu modificările si completările ulterioare, privind vânzarea de locuinţe
construite din fondurile statului;
- prevederile Legii nr. 85/1992, republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din
fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice, republicată.
În temeiul art.36 alin.2 lit.c) şi alin.5 lit.b) art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului, în baza Decretului-lege nr. 61/1990, către titularii
contractelor de închiriere, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- În baza aprobării vânzării de către Consiliul Local , primarul şi compartimentul de specialitate vor încheia
contractele de vânzare-cumpărare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 127

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa
la HCL nr. 127 din 29. 11.2011

TABEL
cuprinzând titularii contractelor de închiriere a locuinţelor construite din fondurile statului, îndreptăţiţi să cumpere
aceste locuinţe în conformitate cu Decretul-lege nr.61/1990

Nr.
crt.

Numele si Prenumele
chiriaşului

Adresa

Contract de
închiriere nr.

Suprafaţa

1

Dimancescu Elena
Ancuta
Buga Georgeta Carla

Str. Minerilor bl B22
apt 3
Str. Pandurilor bl B23
apt 8

01/27.09.2011
(reînnoit)
02/13.10.2011
(reînnoit)

Suprafaţa utila
66,53 mp
Suprafaţa
utila
52, 17 mp
S. balcon 3,48
mp balcon

2

Valoare calculata
apt/ lei
conform fisa tehnica de
calcul
9598 lei
8199 lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea art. 4 şi art. 5 din
Hotărârea nr. 109/2011 privind aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) standuri identice, pentru sectorul „Produse
Industriale” din Piaţa agro-alimentară - 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 prefectului judeţului Gorj înregistrată la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 16.188/14.11.2011;
- Hotărârea C L nr. 109/2011 privind aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) standuri identice, pentru sectorul
„Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară - oraş Tg.Cărbuneşti
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 571/ 2003 – Legea privind Codul Fiscal şi normele metodologice de aplicare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.I. Articolul 4 şi articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 109/2011 privind
aprobarea compartimentării cu încă 6(şase) standuri identice, pentru sectorul „Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară oraş Tg.Cărbuneşti se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„ Art.4.- (1) Pentru utilizarea standurilor comerciale realizate în Sectorul „Produse Industriale” din Piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti se stabileşte taxa de 500 lei/lună, ce va fi actualizată anual cu indicele de inflaţie.
(2) Repartizarea standurilor comerciale, având în vedere suprafaţa deţinută de fiecare comerciant înainte de
realizarea standurilor, pentru care aceştia plăteau taxă conform HCL nr.22/2010 şi care a fost ocupată prin compartimentare,
este prevăzută în Tabelul cu repartizarea standurilor din sectorul „Produse Industriale” din Piaţa agro-alimentară a oraşului
Tg.Cărbuneşti, care constituie anexa nr. 2.
„ Art.5.- Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art.II.- 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 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru,
şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 128

ANEXA NR.2
LA HCL NR. 109/30.09.2011

TABEL
CU REPARTIZAREA STANDURILOR DIN SECTORUL PRODUSE INDUSTRIALE DIN
PIAŢA AGRO-ALIMENTARĂ A ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Denumire societate/IF

Suprafaţa

SC AXEVERA SRL
SC AXEVERA SRL
IF SANDU ROSU CORNELIA
IF MUICU NARCIS MARIAN
IF SANDU ANGELA
IF NANU I DUMITRU
IF RONCEA MARIOARA
IF MIHART
SC ANACLASS SRL
IF MUICU ANA
IF MUICU ANA
SC MEDVITSEM SRL
IF RONCEA MARIOARA
SC ILMARAD
IF LATARETU LUCIAN
IF VACARU DARIUS
IF VACARU DARIUS
SC RIVAMICO SRL
SC PASCHIVA SRL
IF MOGOSEANU ANA
IF ROGOJEANU MARIAN
SC RUSLAN IMPEX SRLSRL
IF RONCEA MARIOARA
IF CAZACU TITU

16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp
16 mp

Observaţii

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
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;
- adresele din partea directorilor Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” şi Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu”
privind aprobarea reţelei şcolare ;
- prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art 95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
- avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;
În temeiul art.45
completările ulterioare,

din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă următoarea reţea şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2012-2013 pe raza oraşului Tg.
Cărbuneşti judeţul Gorj:
1. Şcoala Generală nr. 1 „George Uscătescu” – Tg.Cărbuneşti (unitate de învăţământ cu personalitate
juridică) cu următoarele structuri:
a. Şcoala Generală Creţeşti
i. Grădiniţa cu program prelungit Tg.Cărbuneşti
b. Şcoala Primară Floreşteni
j. Grădiniţa nr. 3 I.A.S. Tg.Cărbuneşti
c. Şcoala Primară Pojogeni
k. Grădiniţa Cărbuneşti –sat
d. Şcoala Primară Cerăt
l. Grădiniţa Ştefăneşti
e. Şcoala Primară Cojani
m. Grădiniţa Cojani
f. Şcoala Primară Ştefăneşti
n. Grădiniţa Pojogeni
g. Şcoala Primară Cărbuneşti-sat
o. Grădiniţa Cerăt
h. Grădiniţa nr.1 Tg. Cărbuneşti
p. Grădiniţa Creţeşti –Floreşteni
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti (unitate de învăţământ cu personalitate juridică)
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi conducerile unităţilor de
învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.11.2011, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 noiembrie 2011
Nr. 129

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011
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 buget-contabilitate ;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 286 /2010 – Legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice şi 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 ;
- referatul nr.17.617 / 15.12.2011 întocmit de d-na Miruţă Loredana – biroul Secretariat;
- adresa nr. 8.673 /19.12.2011- transmisă de Spitalul Orăşenesc Tg. Cărbuneşti, înregistrată la Primăria
Tg. Cărbuneşti cu nr. 17.700 / 19.12.2011 ;
- decizia nr. 940 / 08.12.2011, transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj;
- adresa nr. 1.232 / 17.12.2011, transmisă de Centrul Financiar Tudor Arghezi, înregistrată la Primăria
Tg. Cărbuneşti cu nr.17.730 /19.12.2011;
- referat nr. 17.721 / 19.12.2011, întocmit de Corici Sorin – Admin.Dom. Pub.şi Privat, contribuţia proprie
la lucrarea de investiţie Reabilitare sisteme de alimentare cu apă potabilă şi canalizare oraş Tg Cărbuneşti
– investiţie finanţată prin POS Mediu – Măsura ISPA 2003, conform MASTERPLAN judeţul Gorj;
- referat nr. 17.731 / 20.12.2011 întocmit Berbecel Georgeta – biroul Contabilitate, buget, resurse umane
privind virări credite bugetare ;
- contul de execuţie la data de 15.12.2011;
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 de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al oraşului Tg.Cărbuneşti,
pe capitole bugetare cu suma de - 9,00 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod
11/01).
Art.2.- Se aprobă Programul de investiţii publice pe anul 2011 prevăzut în anexa nr.2 (formular cod 14).
Art.3.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii si subvenţii pe anul 2011 cu suma de + 1.401,55 mii lei pe capitole, conform anexei nr.3
(formular cod 11/02).
Art.4.- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti si
DSC Tg.Carbunesti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 130

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea conducătorului Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti
ca ordonator terţiar de credite

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 Nr. 17846 din 21.12.2011;
- adresa nr.17.779 din partea directorului Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” Tg. Cărbuneşti;
- prevederile Legii privind finanţele publice nr. 500/2002;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 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 numirea conducătorului Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti
ca ordonator terţiar de credite al Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerea unităţii de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 131

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012”
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;
-adresele nr.13177,13178 si 13179/29.09.2010 transmise la Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici privind proiectele planurilor 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 „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012” din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj, conform anexei I.
Art.2.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012” din cadrul Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Tg.Cărbuneşti, conform anexei II.
Art.3.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012” din cadrul Poliţiei Locale
Tg.Cărbuneşti, conform anexei III.
Art.4.- Anexele nr. I, II şi III fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- 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 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 132

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „Informatizarea activităţii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Nota de fundamentare a directorului Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.636/15.12.2011;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 286/2010- privind legea bugetului de stat pe anul 2011;
- Legea nr.273 / 2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă proiectul „Informatizarea activităţii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti”şi
cheltuielile legate de acest proiect, conform Deciziei de aprobare prevăzută în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Contribuţia solicitantului în sumă de 408.469,00 lei se suportă de Spitalul Orăşenesc
Tg.Cărbuneşti din propriul Buget de venituri şi cheltuieli.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 133

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliţiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul şefului Poliţiei locale a oraşului Tg.Cărbuneşti nr. 17.763/2011;
- prevederile HG nr. 196/17.03.2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi
Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea
criminalităţii stradale, potrivit căreia, poliţia locală face parte din structura forţelor de ordine şi siguranţă
publică;
- prevederile Ordinului nr. 92/05.05.2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de
ordine şi siguranţă publică al poliţiei locale, potrivit căruia, poliţia locală face parte din managementul
integrat al misiunilor şi acţiunilor desfăşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice;
- HG nr. 1.040 din 13.10.2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine publică 2010-2013;
- prevederile Legii nr. 155/2010 a Poliţiei Locale;prevederile HG nr. 1332/2010 pentru aprobarea
Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;
- HCL nr. 1/2011 privind înfiinţarea 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.
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 în cuantum de 300 lei/lună/persoană, pentru personalul
din cadrul Poliţiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu luna ianuarie 2012 .
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 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 134

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiţia a 3(trei) apartamente din blocul A.N.L
situat pe str. Pădurea Mamului, nr. 11, 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 al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- cererile cu nr.4757/2009, 8496/2010 si 15468/2011 privind solicitarea de locuinţa depuse de
numiţii Israil Simona Alisa, Buzatu Ionela Vasilica şi Militaru Cosmin.
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;
- prevederile Legii 114/1996, legea locuinţei modificata si completata ;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe modificata si
completata;
- prevederile HG 962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 ;
- prevederile HG 592/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Legii/152 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin HG nr.
962/2001.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă repartiţia a 3 (trei) apartamente din blocul ANL situat pe strada. Pădurea
Mamului nr. 11 oraş Tg.Cărbuneşti începând 01.01.2012, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentul de specialitate
vor încheia contractele de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 135

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 135/27.12.2011

TABEL NOMINAL
privind repartiţia a trei apartamente din blocul ANL

Nr.Crt.

1

2

3

Numele si prenumele

Israil Simona Alisia- Profesor
Scola Generala George Uscatescu
Tg.Carbunesti
Buzatu Ionela Vasilica - Asistent
Medical
Primaria
or.
Tg.Carbunesti
Militaru Cosmin –
Politia orasului Tg.Carbunesti

Adresa BL ANL

Nr. dosar

STR. Padurea Mamului 4757/2009
bl ANL SC 1 APT 6
Apartament
STR. Padurea Mamului 8496/2010
bl ANL SC 4 APT 5
Apartament
STR. Padurea Mamului 15468/2011
bl ANL SC 2 APT 1
Garsoniera

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu – apartament nr.1, Bl .7,
str. Pădurea Mamului 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 al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ ;
- solicitarea cu nr.16561/22.11.2011 a dlui Stăncioi Nicolae - sef la Politia Locală Tg.Cărbuneşti;
- prevederile HCL 75B /1999 art. 4 - apt. 1 din bl. 7 str. Pădurea Mamului locuinţa de serviciu;
- prevederile Legii 114/1996 Legea locuinţei republicata si modificata
- prevederile OG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu
destinaţie de locuinţe;
- prevederile Legii 241/2001 privind aprobarea OG 40 /1999;
- prevederile HG 310/2007 pentru actualizare tarif lunar al chiriei lei /mp pentru spatiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public si privat ;
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 reînnoirea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu – apartamentul
nr.1, situat in blocul 7, str. Pădurea Mamului numitului Stăncioi Nicolae - şef Poliţia Locala
Tg.Carbunesti.
(2) Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de 5(cinci) ani începând cu data de
01.01.2012
Art.2.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 136

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafata 9,1 mp situat in
strada Trandafirilor, oraş Tg.Carbunesti .
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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- Solicitarea nr. 17736 din 20.12.2011 din partea doamnei Andriţa Ana privind concesionarea terenului in
suprafata de 9,1 mp situat în strda Trandafirilor, oraş Tg.Carbunesti ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului în suprafata de 9,1 mp
situat în partea de Nord a Grădiniţei nr. 1, strada Trandafirilor (lânga Banc Post), oraş Tg.Carbunesti.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului
in suprafata de suprafata de 9,1 mp situat în partea de Nord a Grădiniţei nr. 1, strada Trandafirilor (lânga
Banc Post), oraş Tg.Carbunesti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 49 de ani, pretul minim de pornire a licitatiei fiind de 26 lei/mp/an.
Art.4.-- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 137

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafata de 37.801 mp situat in partea de nord a
Statiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a orasului Tg.Carbunesti .
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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- Scrisoarea de intentie nr. 13188 din 27.09.2011 din partea SC Reinvest Corporation SRL, privind
concesionarea terenului in suprafata de 37.801 mp situat in partea de nord a Statiei de Transformare ( SC
ELECTRICA SA ) a orasului Tg.Carbunesti ;
- Legea 287/2009 – Codul Civil ;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr,287/2009 privind Codul Civil;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- art. 8 alin (2) din Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă schimbarea destinaţiei terenului in suprafaţa de 37.801 mp situat in partea de nord a
Staţiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ), in vederea realizării de investiţii pentru producerea si
utilizarea energiei regenerabile.
Art.2. Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 37801 mp
situat in partea de nord a Staţiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a oraşului Tg.Cărbuneşti ,
întocmit de SC CONSEVAL SRL.
Art.3. Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea concesionarii terenului in
suprafaţa de 37801 mp situat in partea de nord a Staţiei de Transformare ( SC ELECTRICA SA ) a
oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.4. Durata concesiunii este de 28 de ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 520 euro/ha/an,
adică 2.261 lei/ha/an.
Art.5. Parcurgerea tuturor etapelor privind realizarea investiţiei ( PUZ, scoaterea terenului din circuitul
agricol, daca va fi necesara), se va realiza de către concesionar, pe cheltuiala acestuia.
Art.6. Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 31 octombrie 2011 se revocă.
Art.7. Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 138

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren în suprafaţa de 52,1007 ha
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 biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primariei orasului
Tg.Carbunesti ;
- Scrisoarea de intentie nr. 14.778 din 20.10.2011 din partea SC EUXINUS SRL, privind concesionarea
terenului in suprafata de 52,1007 ha ;
- Legea 287/2009 – Codul Civil ;
- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a legii nr,287/2009 privind Codul Civil;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- art. 8 alin (2) din Legea nr. 214/2011 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă schimbarea destinatiei terenului in suprafata de 52,1007 ha situat in Tg. Carbunesti,
Carbunesti-sat, in vederea realizarii de investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.
Art.2. Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 52,1007 ha,
intocmit de SC CONSEVAL SRL.
Art.3. Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii terenului in
suprafata de 52,1007 ha.
Art.4. Durata concesiunii este de 28 de ani, pretul minim de pornire a licitatiei fiind de 415 euro/ha/an,
adica 1794 lei/ha/an.
Art.5. Parcurgerea tuturor etapelor privind realizarea investitiei ( PUZ, scoaterea terenului din circuitul
agricol, daca va fi necesara), se va realiza de catre concesionar pe cheltuiala acestuia.
Art.6. Hotararea Consiliului Local nr. 116 din 31 octombrie 2011 se revoca.
Art.7. Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la
indeplinire prezenta hotarare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 139

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului practicate de SC Salubris Gilort SRL, pentru serviciile de colectare
si transport a deşeurilor de la persoanele juridice de pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si a localităţilor
arondate si scutirea de la plata taxei de salubrizare a persoanelor fizice din satele
in care nu s-au colectat deşeurile menajere
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;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 28.10.2010 privind aprobarea tarifelor practicate de SC
Salubris Gilort SRL, oraşul Tg.Cărbuneşti;
- 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;
- art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă tariful practicat de SC Salubris Gilort SRL, in valoare de 56,14 lei/mc, pentru
activităţile de colectare si transport la persoanele juridice din oraş si localităţile arondate, începând cu data
de 01.01.2012.
Art.2.- Persoanele fizice din satele Puiesti, Gitani, Zarafi, Tupsa, Rogojeni si Rugi se scutesc de la
plata taxei de salubrizare pentru anul 2011 si anul 2012, întrucât in aceste localităţi nu s-au prestat
serviciile de colectare si transport a deşeurilor menajere, datorita drumului greu accesibil pentru maşinile
de salubrizare.
Art.3.- Primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului vor duce la
indeplinire prezenta hotarare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.12.2011, la
care au participat 15. consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru,
şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 decembrie 2011
Nr. 140

