ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare a 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 ;
- Ordinul 2985 / 2011 si Ordinul nr.18/06.01.2012 al Ministerului Finanţelor Publice privind
norme metodologice pentru încheierea exerciţiului bugetar al anului 2011 ;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 30.12.2011;
- Legea nr. 273/2006 –privind Finanţele Publice 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 acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secţiunii de
Dezvoltare a Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2011 cu suma de
444.414,2 lei.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 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 09.01.2012, 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, 9 ianuarie 2012
Nr. 1

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 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;
- Legea nr. 273 /2006 – privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 293 /2011– Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- 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 30.12.2011;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri
şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data de 30.12.2011, 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 ordinare din data 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 2

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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. 858/20.01.2012 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. 961/2012 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. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Referat nr. 17.383/12.12.2011 întocmit de dn-a Cocioaba Janina –biroul Impozite si taxe;
- Referatele birourilor si serviciilor din subordinea Primăriei Tg.Cărbuneşti ;
- Proces –verbal nr.18.084/28.12.2011 privind aducerea la cunoştinţa publica;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
PROPUNE
Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012 al oraşului Tg.Cărbuneşti cu suma
totala de 10.530,50 mii lei pe capitole bugetare, conform anexei nr.1. (formular cod 11 şi formular cod
11/01).
Art.2.- Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii
si al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii pe anul 2012 în sumă 15.003,34 mii lei pe
capitole, conform anexei nr.2. (formular cod 11/02).
Art.3 – Se aprobă utilizarea excedentului anului 2010 in suma de 2,94 lei si a excedentului anului
2011 in suma de 312.557,29 lei constituit la 30.12.2011 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de
dezvoltare.
Art.4.- Se aprobă Programul de investiţii al bugetului local pe anul 2012 prevăzută în anexa
nr.3 (formular cod 14) şi Programul de investiţii al Bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor
finanţate integral din venituri proprii si al activităţilor finanţate din venituri proprii si subvenţii prevăzut
în anexa 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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru,
3 voturi contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 3

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi 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 în anul 2012
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;
- 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 oraşului 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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 4

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL nr. 125/29.11.2011 privind stabilirea impozitele şi taxele locale
pe anul 2012
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 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 Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 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.I. Articolul 1 litera a), c), si e) din HCL 125/29.11.2011 se modifică după cum urmează:
„- art.1, litera a) în sensul că, în cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala
autorizata egala sau mai mare de 12 tone prevăzut la art. 263. alin.4 si 5 din Legea nr.571/2003 cu
modificările ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzuta în tabelul anexat, care face parte integranta din anexa la HCL 125/29.11.2011.”
„- art.1, litera c) în sensul că, în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluata , cota impozitului
pe clădiri se stabileşte astfel:
 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă;
 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţă.”
- art.1, litera e) în sensul că, cota prevăzută la art. 279, alin. 2 din Legea nr.571/2003 cu
modificările ulterioare se stabileşte în cota de 1% din valoarea totala a cazării/tariful de cazare pentru
fiecare zi de sejur a turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se
realizează cazarea odată cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.”
Art.2. Celelalte articole din HCL 125/29.11.2011 rămân neschimbate.
Art.3 . Primarul oraşului si 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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind diminuarea taxelor prevăzute de HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1 litera A şi
HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii pentru perioada
februarie şi martie 2012
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Referatul nr.1570 din 23.01.2012 întocmit de d-nul administrator Vladutescu Ovidiu;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 425/10.01.2012 depusa la registratura instituţiei prin
care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector
industrial;
- Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu completările si modificările ulterioare;
- Legea nr. 293/2011 legea bugetului de stat pe anul 2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă diminuarea cu 30% a taxelor prevăzute de HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1
litera A şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii, pentru comercianţii din piaţa
agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti –sectorul industrial pentru lunile februarie şi martie 2012,
astfel:
Nr
crt

Denumire taxa

Taxa stabilita
conform HCL
128/29.11.2011

1

Taxa piata
lei/mp/zi
Taxa utilizare
stand lei /luna

2

Diminuare cu
30%

--

Taxa stabilita
conform HCL
22/24.03.2010
art.1 litera A
1,9

-0,6

Taxa propusa
de plata lunile
februarie si
martie 2012
1,3

500

-

-150

350

Art.3. Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a terenurilor atribuite unor tineri (Cuşlea Mariana
si Vasile Mădălin), conform Legii nr.15/2003, in oraşul Tg.Cărbuneşti ,
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 biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune
retragerea dreptului de folosinţa a terenului atribuit prin H.C.L nr. 89/23.09.2010 si 53/27.04.2011;
- 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 d-lui Mădălin Vasile înregistrată cu nr.483/10.01.2012;
- prevederile art.5, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe 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 folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 455,00 mp(lot nr. 19)
atribuit prin H.C.L nr._89/23.09.2010 d-nei Cuşlea Mariana, deoarece nu au fost începute lucrările de
construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
Art.2.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 455,00 mp( lot nr. 27)
atribuit prin H.C.L nr._53/27.04.2011 d-lui Mădălin Vasile, la cererea acestuia înregistrată cu
nr.483/10.01.2012 .
Art.3.- 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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 7

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 (Bobeanu Daniel-Florin si Boboşatu Dorina Mirabela)
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.15.711/03.11.2011 a d-lui Bobeanu Daniel Florin, din oraşul Tg.Cărbuneşti,satul
Floreşteni, jud.Gorj;
- Solicitarea cu nr. 419/10.01.2012 a d-rei Boboşatu Dorina Mirabela din oraşul Tg.Cărbuneşti,
strada Trandafirilor, bl.B4, ap.12, sc.1.et 3, 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
455,00 mp. (20X25 ) - lotul cu nr._19_ d-lui Bobeanu Daniel-Florin, 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 in suprafaţa de
455,00 mp. (20X25 )lotul cu nr. _27_, d-rei Boboşatu Dorina-Mirabela, situat în 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 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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, doamnei Marina Marcica sinistrată din com. Roşia de Amaradia, judeţul Gorj , pentru reconstruirea locuinţei afectate de
alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, 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 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;
- Solicitarea cu nr. 16262/15.11.2011 a d-nei Marina Marcica, din comuna Roşia de Amaradia,
nr.385, judeţul Gorj, privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţei în regie proprie, în vatra
de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- 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 folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr.205 în suprafaţă
de 968,50 mp, d-nei Marina Marcica, din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea
locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
Art.2.- (1)Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat să
înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în
conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului.
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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 9

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind avizarea solicitării d-lui Dudulică Ion de renunţare la dreptul de folosinţă a terenului
în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr.255) atribuit prin H.C.L nr.39/29.04.2010 ,
in favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana.

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.G. ,aprobat prin H.C.L nr.111/2007;
- P.U.Z,lotizare vatra sat Cojani pentru familiile de sinistraţi din comunele Bustuchin si Roşia
de Amaradia, judGorj;
- solicitarea d-lui Dudulică Ion înregistrată cu nr.733/13.01.2012;
- prevederile 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 avizează favorabil solicitarea d-lui Dudulică Ion înregistrată cu nr.483/10.01.2012 de
renunţare la dreptul de folosinţă a terenului în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr.255) atribuit prin H.C.L
nr._39/29.04.2010 , în favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana cu domiciliul în comuna Roşia de
Amaradia, judeţul Gorj.
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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 10

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind înfiinţarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, 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 bunurile proprietate publică;
- 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.Cărbuneşti, 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. Lungu Daniela – 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. 548/1999Normele 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 31.12.2012.
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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 11

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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 12

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea branşărilor individuale, darea in administrare către
SC Aparegio Gorj SA si tarifului aplicat pe metru cub de apa, pentru investiţia
,,Alimentare cu apa sat 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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor cu nr. 963/27.12.2011 privind lucrarea
,,Alimentare cu apa sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj’’;
- Contractul de execuţie lucrări cu nr. 378/12.10.2009;
- Protocolul de predare-primire cu nr. 9631/27.12.2011, încheiat intre CNI SA Bucureşti si oraşul
Tg.Cărbuneşti cu privire la transmiterea in mod gratuit a investiţiei;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu completările si modificările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Contractul de delegare prin concesiune a serviciilor de alimentare cu apa si canalizare încheiat
cu operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA cu nr. 718/16.01.2008 ;
- Solicitările cetăţenilor din satul Pojogeni;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale modificata;
În temeiul art. 36, alin.5, lit. a) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă branşarea individuala la reţeaua de distribuţie apa din satul Pojogeni, oraş
Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă darea în administrare către operatorul regional SC APAREGIO GORJ SA, în
baza unui protocol de predare-primire ce va fi anexa la contractul de delegare prin concesiune a
serviciilor de alimentare cu apa si canalizare încheiat cu operatorul regional, înregistrat cu nr.
718/16.01.2008.
Art.3.- Se aproba tariful practicat de către operator pe metru cub de apa.
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 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 13

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind vânzarea terenului în suprafaţa de 40 mp, situat in Aleea Pieţii,
oraş Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj, domnului Sburlea Tudor Marcel

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. 16426/18.11.2011,din partea d-lui Sburlea Tudor Marcel;
- Raport de evaluare întocmit de S.C CONSEVAL SRL-expert evaluator Ing. Giura Iulian ;
- Legea nr. 215/2001, art. 123, alin. 3, privind administraţia publica locala, republicată;
- 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 însuşeşte Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL - expert tehnic autorizat
- ing.Giura Iulian pentru terenul in suprafaţa 40 mp, situat in Aleea Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti, jud.Gorj.
Art.2.- Se aprobă vânzarea terenului in suprafaţa de 40 mp, situat in Aleea Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti,
domnului Sburlea Tudor Marcel.
Art.3.- Preţul vânzării terenului in suprafaţa de 40 mp, situat in Aleea Pieţii, oraş Tg.Cărbuneşti este
de 6220,00 lei.
Art.4.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel sa încheie
contractul de vânzare cumpărare in forma autentica 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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru
şi 1(una) abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 14

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publica a clădirii Centrala Termica CT2 în suprafaţa de
380,56 mp situata in Tg.Cărbuneşti, Str. Bradului , 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 Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 17723/19.12.2011 din partea SC PLAY GROUP IT SRL , privind concesionarea
clădirii Centrala Termica CT2 in suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, 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 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 clădirii Centrala Termica CT2 in
suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea concesionarii a clădirii Centrala Termica CT2 în suprafaţa de 380,56 mp situata in Str. Bradului, oraş Tg.Cărbuneşti in vederea
desfăşurării de activităţi de comerţ sau spatii de producţie.
Art.3.- Durata concesiunii este de 25 ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 22,92 lei/mp/an.
Art.4.- De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă dispoziţiile Hotărârii Consiliului
Local nr. 97 din 24 august 2011 privind clădirea - Centrală Termică CT 2.
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 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
3 voturi contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 15

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor pentru închirierea autospecialelor PSI
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 Legii 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- prevederile Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale ;
- prevederile Legii 307 /12/07/2006 .privind apararea impotriva incendiilor ;
- OG 88/2001 privind infiintarea serviciilor voluntare de situatii de urgenta ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă tarifele de închiriere a autospecialelor PSI, astfel :
a) pentru autospeciala PSI , cu nr. de circulaţie GJ 04 UEV :
- 4,19 lei / Km
- 11,52 lei pentru 3,6 mc apa
- 34,98 lei / 1 h funcţionare cu pompa
- 44 lei / h lucru cu troliu (cabestan)
b) pentru autospeciala PSI , cu nr. de circulaţie K 785 ANC :
- 4,19 lei /km
- 6,4 lei pentru 2 mc apa
- 69,96 lei /1 h funcţionare cu pompa
Art.2.- Primarul oraşului, şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi compartimentele de
resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru
şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
ing. Haiducescu Florin-Grigoraş

Tg.Cărbuneşti, 31 ianuarie 2012
Nr. 16

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reabilitării Bisericii din Parohia Ştefăneşti „Sfinţii Arhangheli”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul Pr. Ciucă Robert Ştefan;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reabilitarea Bisericii Parohiale „Sfinţii Arhangheli” din satul Ştefăneşti, oraş
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu finanţare de la Guvernul României.
Art.2.- Consiliul Parohial din satul Ştefăneşti şi consilierii PD-L din cadrul Consiliului Local
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 17

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea reabilitării Bisericii din Parohia Creţeşti „Naşterea Maicii Domnului”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul Pr. Boiangiu Irinel Vasile
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reabilitarea Bisericii Parohiale „Naşterea Maicii Domnului” din satul Creţeşti,
oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu finanţare de la Guvernul României.
Art.2.- Consiliul Parohial din satul Creţeşti şi consilierii PD-L din cadrul Consiliului Local
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 18

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
februarie, martie şi aprilie 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 ianuarie
2012, 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 Călina Iuliu se alege în funcţia de preşedinte de
şedinţă pe lunile februarie, martie şi aprilie 2012.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 31.01.2012, 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, 31 ianuarie 2012
Nr. 19

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Referat nr. 3.200 / 20.02.2012, întocmit de Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
- Decizia nr. 16 / 03.02.2012 , emisă de Direcţia Generală a finanţelor Publice Gorj;
- Referatele nr. 2.876 / 14.02.2012 şi nr. 3.097 / 17.02.2012 întocmite de Ciontescu Constanţa;
- Adresa nr. 112 / 17.02.2012, emisă de Colegiul Naţional Tudor Arghezi, înregistrată la Primăria
oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.150 / 20.02.2012;
- Adresa nr. 1.054 / 15.02.2012, emisă de Spitalul oraşului Tg.Cărbuneşti, înregistrată la Primăria
oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 3.003 / 16.02.2012;
- Contul de execuţie al Bugetului local la 31.01.2012;
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 2012 al oraşului
Tg.Cărbuneşti pe capitole bugetare cu suma de + 348,00 mii lei , conform anexei nr.1 (formular cod 11
şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii si subvenţii pe anul 2012 cu suma + 46 mii lei pe capitole, conform anexei nr.2 (formular cod
11/02).
Art.3.- Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
Art.4.- 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.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.02.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012
Nr. 20

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind darea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”
a Sălii de Sport situată în str. Eroilor nr. 47 , 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 Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Legea 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu completările si modificările ulterioare ;
- Art. 123 din Legea nr. 215/2001 – privind Administraţia Publică Locală republicata, alin. (1) :
„Consiliile locale şi consiliile judeţene hotărăsc ca bunurile ce aparţin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeţean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice,
să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la
vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local sau judeţean, în condiţiile legii.”
- prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Referatul nr.2.634/08.02.2012 întocmit de dl. Borcan Alin, sef birou contabilitate;
- Protocolul de predare –primire nr.12.592/21.07.2008;
- Hotărârea nr.1799/13.12.2006 pentru modificarea si completarea HG.973/2002, privind atestarea
domeniului public al judeţului Gorj, precum si a municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj si
anexa privind completarea la inventarul public al oraşului Tg.Cărbuneşti, poziţia 88;
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 administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport
situată în str. Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- În afara timpului destinat desfăşurării procesului de învăţământ se aprobă desfăşurarea de
activităţi sportive în Sala de Sport, cu plata unor taxe, ce vor fi stabilite de Consiliul de Administraţie al
Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” şi avizate de Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Predarea-primirea Sălii de Sport se va efectua pe baza de Protocol de predare-primire între
părţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
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 27.02.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012
Nr. 21

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluării fără plată a unei autospeciale de stins incendii
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 Instrucţiunilor MAI nr. 167/30.07.2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea
şi casarea bunurilor în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
- Prevederile HG nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, precum a celor scoase din
rezervele proprii aflate în administrarea Ministerului de Interne;
- Prevederile art. 36 alin.(2) litere d) şi alin.(6) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu completările şi modificările ulterioare;
- OMAI nr. 718/30.06.2005;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- - Se aprobă preluarea fără plată în proprietatea publică a oraşului Tg.Cărbuneşti şi în
administrarea Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) a
unei autospeciale de stins incendii, disponibilizată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de
Urgenta.
Art.2.- Solicitarea de preluare se formulează de către autoritatea administraţiei publice locale
executiva - Primarul Oraşului Tg.Cărbuneşti, se avizează de către Instituţia Prefectului Judeţului Gorj şi
se adresează Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenta „Lt. Col. Dumitru Petrescu" al judeţului Gorj.
Art.3.- Bunul prevăzut la art. 1 este imperios necesar Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta
al oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, protecţia persoanelor, a
animalelor si a bunurilor periclitate de incendii, întrucât Oraşul Tg.Cărbuneşti - persoană juridică de
drept public trebuie să aibă 2 autospeciale de stins incendii şi nu are decât una înscrisă în circulaţie, deşi
este o localitate cu risc major la producerea incendiilor atât la vegetaţie uscata, cât şi la gospodăriile
populaţiei în număr de 3673.
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 27.02.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012
Nr. 22

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

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 ;
- 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. 293 /2011 – Legea bugetului de stat pe anul 2012;
- HCL nr.3/2012- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
- HCL nr. 118 din 31.10.2011;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă susţinerea financiară a 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.- Hotărârea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 118 din 31 octombrie 2011 privind
sponsorizarea Asociaţiei Culturale „Fii Gorjului în Banat” în vederea ridicării unui bust al lui
Constantin Brâncuşi în oraşul Timişoara se revocă.
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 27.02.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 27 februarie 2012
Nr. 23

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea transformării Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti
în Spitalul de Urgenţă 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;
- Memoriul conducerii Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti nr. 8.510/2011;
- Avizul conform (acordul ) al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596/30.01.2012
înregistrat la Primăria Tg.Cărbuneşti la nr. 4786/2012;
- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicata în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii si
competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, publicata în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu modificările si completările
ulterioare;
- Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008;
- HCL nr. 61/2010 privind transferul managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc
Tg.Cărbuneşti;
În temeiul art. 18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii si competente exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile
administraţiei publice locale şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Având în vedere Avizul conform al Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/RL3862/RL/596 din
30.01.2012 se aprobă transformarea Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti în Spitalul de Urgenţă
Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- 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 extraordinare din data 19.03.2012,
la care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 19 martie 2012
Nr. 24

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare 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;
- adresa nr. 5627/2012 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 33/29.03.2012 a Şcolii Generale „George Uscătescu”;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
- Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 5.576/07.10.2011, privind
aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
respectiv a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr. 3.470/07.03.2012
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, nr.
5.576/07.10.2011;
- prevederile Legii nr. 293/21.12.2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
- prevederile Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;
- HCL nr. 3/2012 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe
anul 2012;
În temeiul art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –
legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru anul 2012 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat, după cum urmează:
A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:
-110 burse de merit în cuantum de 12 lei/luna
-15 burse de studiu în cuantum de 8 lei/luna
-1 bursa de ajutor social în cuantum de 4 lei/luna
B. Şcoala Generală „George Uscătescu” :
-124 burse de merit în cuantum de 13 lei/luna
-1 bursa de studiu în cuantum de 11 lei/luna
-4 burse de ajutor social în cuantum de 6,5 lei/luna
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerile unităţilor de învăţământ din oraşul Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, 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, 29 martie 2012
Nr. 25

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 21 din 27 februarie 2012
privind darea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”
a Sălii de Sport situată în str. Eroilor nr. 47 , oraş Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- propunerea de revocare a HCL nr. 21/2012 a comisiei de specialitate pentru învăţământ, sănătate
şi familie, activităţi socio-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport
prezentată de către preşedintele comisiei domnul Cocheci Constantin în cadrul şedinţei consiliului local
din data de 29 martie 2012;
- dezbaterile din cadrul şedinţei ordinare din data de 29 martie 2012 consemnate în procesul verbal
al şedinţei;
- prevederile legii nr. 2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare 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.- Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 21 din 27 februarie 2012
privind darea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” a Sălii de Sport situată în str.
Eroilor nr. 4 , oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 26

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referat nr. 4.204 / 07.03.2012, întocmit de Diaconu Luminiţa Codruţa , din cadrul
compartimentului S.P.C.L.E.P Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa nr. 1.560 / 13.03.2012, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată
la Primăria Tg. Cărbuneşti cu nr. 4.683 / 14.03.2012; - referat nr. 4.204 / 07.03.2012, întocmit de
Diaconu Luminiţa Codruţa , din cadrul compartimentului S.P.C.L.E.P Tg. Cărbuneşti ;
- contract nr. 4.500 / 12.03.2012 încheiat între SC Staincons Companz SRL şi Centrul Cultural
Tudor Arghezi ;
- referat nr. 4.992 / 19.03.2012 şi referat nr. 4.531 / 13.03.2012 întocmite de Dobrotă Vasile;
- referat nr. 5.089 / 20.03.2012 întocmit Berbecel Georgeta – biroul Contabilitate, buget, resurse
umane – modificări credite bugetare ;
- contul de execuţie la data de 15.03.2012;
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 virări de credite bugetare în cadrul bugetului local de venituri şi
cheltuieli pe anul 2012, conform anexei nr. 1(formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii si subvenţii pe anul 2012 în sumă + 153 mii lei pe capitole şi modificările de credite bugetare în
cadrul aceluiaşi buget , conform anexei nr.2 (formular cod 11/02).
Art 3 - Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de
Urgenţă 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 29.03.2012, 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, 29 martie 2012
Nr. 27

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi 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. 1628682 din 26.03.2012;
- 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 oraşului 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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 28

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul privat al oraşului
Tg.Cărbuneşti a terenului aferent celor 340 loturi pentru reconstruirea locuinţelor de către sinistraţii din
comunele Roşia de Amaradia si Bustuchin, 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 compart. Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile H.C.L 48/10.05.2006 privind inventarierea in domeniul public al oraşului teren in
suprafaţa de 45 ha situate in satul Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- P.U.Z –340 loturi pentru reconstruirea locuinţelor de către sinistraţii din comunele Roşia de
Amaradia si Bustuchin, judeţul Gorj.–proiect nr. 39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Extras carte funciară(1229) nr. 4468/20.02.2008 pentru imobilul „Teren păşune în suprafaţa de
445.000 mp situat in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti tarlaua 72, parcelele 10223/1 şi 10229/1,
judeţul Gorj”, cu nr. cadastral 1207;
- Prevederile Deciziei nr.61/15.05.2008 privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol
a terenului, in suprafaţa de 445.000 mp situat in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, tarlaua 72,
parcelele 10223/1 si 10229/1, judeţul Gorj, cu nr. cadastral 1207;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 modificată si completată –privind administraţia publică locală;
În temeiul prevederilor art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998- privind bunurile proprietate
publică şi art.45 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Tg.Cărbuneşti în domeniul privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti a terenului în suprafaţa de 352.600 mp - parte componentă a imobilului „Teren
păşune în suprafaţă de 445.000 mp situat în intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, tarlaua 72, parcelele
10223/1 si 10229/1, judeţul Gorj”, înscris in C.F. nr. 1229-UAT Tg.Cărbuneşti, cu nr. cadastral 1207.
(2) Terenul în suprafaţă de 352.600 mp menţionat la alin.(1) reprezintă cele 340 de loturi teren
pentru sinistraţii din comunele Roşia de Amaradia si Bustuchin, judeţul Gorj, conform P,U.Z-.–proiect
nr.39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008.
(3) Diferenţa până la 445.000 mp., adică suprafaţa de 102.400 mp, reprezintă terenul aferent
drumurilor de acces (inclusiv şanţuri şi spaţii verzi) care conform legii rămân în domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă dezmembrarea tehnică a terenului în suprafaţă de 445.000 mp în 340 loturi si
drumuri de acces.
Art.3 - 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 29.03.2012, 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, 29 martie 2012
Nr. 29

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a unui teren si atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen
limitat doamnei Vochiţoiu Mariana şi domnului Vochiţoiu Marian sinistraţi din comuna Roşia de
Amaradia judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei afectate de alunecări de teren,
în vatra de sat Cojani, 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;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Solicitarea cu nr.3291/21.02.2012 a d-nei Vochiţoiu Mariana, din comuna Roşia de Amaradia,
satul Dealul Viei, judeţul Gorj, privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţelor în regie
proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- prevederile H.C.L 10/31.01.2012, privind avizarea solicitării d-lui Dudulică Ion de renunţare la
dreptul de folosinţa a terenului în favoarea fiicei sale Vochiţoiu Mariana;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor
de construcţie , modificată si completată;
- 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 retrage dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1000,00 mp (lot nr. 255)
atribuit prin H.C.L nr. 39/31.01.2010 d-lui Dudulică Ion, deoarece acesta a renunţat în favoarea fiicei
sale Vochiţoiu Mariana, cedându-i prin contract de cesiune autentificat cu nr.125/21.02.2012 de notar
public Ciobanu Cezarina, toate drepturile si obligaţiunile ce decurg din autorizaţia de construire
nr.28/18.05.2011 pentru edificarea construcţiei.
Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, lotul cu nr. 255, în suprafaţă
de 1000,00mp, doamnei Vochiţoiu Mariana şi domnului Vochiţoiu Marian, din comuna Roşia de
Amaradia, satul Dealul Viilor, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţei în regie proprie în vatra de sat
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, autorizată prin autorizaţia de construire nr.28/18.05.2011.
Art.3.- Beneficiarii terenului de la art.2 sunt obligaţi să realizeze construcţia locuinţei în
conformitate cu autorizaţia de construire nr.28/18.05.2011.
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 29.03.2012, 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, 29 martie 2012
Nr. 30

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg.Cărbuneşti, 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 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 pentru anul 2012, 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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 31

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 31 din 29.03.2012
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 :
I. Consiliul Local şi Primăria oraşului
- 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 SC APAREGIO ;
-m) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul şi SC 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, agenţilor economici şi 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 01.04 .2012 - 30
aprilie 2012, şi pe tot parcursul anului cu personalul beneficiar al Legii 416/2001, venitul minim garantat, SC
Salubris Gilort SRL, 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 uscături
- 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 Tudor Arghezi cu îmbrăcăminte asfaltică, turnare covor asfaltic;
-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 fântâni zona Ocol şi IAS ;
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
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului orar al indemnizaţiei pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii,
pentru personalul SVSU 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 Legii nr. 307/2007 privind apărarea împotriva incendiilor;
- Prevederile OG nr. 88/2001 privind înfiinţarea Serviciilor pentru situaţii de urgenţă;
- OMAI nr. 718/30.06.2005 privind criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi
dotarea SVSU;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- - Se stabileşte cuantumul orar al indemnizaţiei pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii
pentru personalul SVSU Tg.Cărbuneşti, în funcţie de natura incendiului, astfel:
- incendii de vegetaţie uscată – 10 lei/ora
- incendii de locuinţe, bunuri din gospodării, spaţii comerciale - 20 lei/ora
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 32

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea decontării cheltuielilor deplasării primarului oraşului
domnul ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în localităţile Mannheim şi Ludwigshafen
din Germania

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 decontarea cheltuielilor deplasării primarului oraşului domnul ing. jr. Mazilu
Mihai Viorel în localităţile Mannheim şi Ludwigshafen din Germania, în sumă de 1.120 lei.
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 33

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea terenului în suprafaţa de 543 mp
situat în zona staţiei CFR 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;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicată ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Solicitarea cu nr. 4787/15.03.2012 a instituţiei noastre;
- Răspunsul din partea Companiei Naţionale de Cai Ferate cu nr. 5082/20.03.2012;
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 de către oraşul Tg.Cărbuneşti a terenului situat în zona staţiei CFR
Tg.Cărbuneşti, în suprafaţa de 543 mp, în scopul amenajării pentru comerţ cu produse second-hand,
conform plan de situaţie anexat.
Art.2.- Preţul chiriei este de 0.94 lei /mp/luna, fără TVA.
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 34

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind vânzarea prin încredinţare directa a unui teren in suprafaţa de 35,00 mp (7,00 x 5,00) din
domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, situat în intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti,
strada Eroilor, 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 compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale înregistrat sub nr.
5249/22.03.2012;
- cererea înregistrata la Primărie cu nr.2776/10.02.2012, a domnului Luntraru Cristian, cu
domiciliul în oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor, Bl. E5, Sc.1, Etaj P, judeţul Gorj, prin care solicită
cumpărarea prin încredinţare directa a terenului din domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti, aflat
sub construcţia cu destinaţie de garaj-auto, care este proprietatea sa, conform autorizaţiei de construire
nr.89/2000, beneficiind de dreptul de preemţiune;
- Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Giurea Iulian;
- H.C.L nr.40 din 27.05.2009, privind inventarierea terenului în domeniul privat al oraşului TgCărbuneşti;
- prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor
republicată şi a Ordinului nr.839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- faptul că acest teren aflat in domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri
de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu;
- prevederile art.121 alin.1,2 şi ale art.123 alin.1,2,3 si 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, 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 vânzarea prin încredinţare directă a terenului în suprafaţa de 35,00 mp (7,00 x
5,00), aflat in domeniul privat al oraşului Tg-Cărbuneşti, cu datele de identificare prevăzute planul de
situaţie anexat, pe care se afla construcţia proprietatea d-lui Luntraru Cristian, conform autorizaţiei de
construire nr.89/2000 care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C Conseval S.R.L prin expert evaluator,
Ing.Giurea Iulian, pentru vânzarea terenului, valoarea de piaţa a acestui teren fiind de 534,00 lei
(35 mp x 3,5 Euro =122,5 Euro).
Art.3.- Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti îl împuterniceşte pe domnul primar Mazilu Mihai
Viorel pentru a semna actul de vânzare-cumpărare la Biroul Notarilor Publici.
Art.4.- Cheltuielile legate de întocmirea raportului de evaluare si a actului de vânzare-cumpărare vor
fi suportate de compărător, iar suma încasata pentru vânzarea terenului se face venit la bugetul local al
oraşului Tg.Cărbuneşti.
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 29.03.2012, 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, 29 martie 2012
Nr. 35

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul privat a unui teren în suprafaţa de 44,00 mp situat in oraşul
Tg.Cărbuneşti, în partea de nord a străzii Aleea Gării, judeţul Gorj şi
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestui teren
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 administraţiei publice locale înregistrat sub nr.5250/ 21.03.2012;
- cererea înregistrata la Consiliul local Tg-Cărbuneşti cu nr.2955/15.02.2012, a domnului Ghita
Aurelian Dary, cu domiciliul în oraşul Tg-Cărbuneşti, strada Aleea Gării, nr.4, judeţul Gorj, prin care
solicită cumpărarea unui teren în suprafaţa totala de 44,00 mp;
- raportul de evaluare întocmit de expert evaluator inginer Giurea Iulian;
- prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor
republicată şi a Ordinului nr.839/2009 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- faptul că acest teren situat in intravilanul oraşului Tg-Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri de
reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) , lit “c” şi art 115 alin (1) lit “b“ coroborat cu art 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata cu modificările şi completările
ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă inventarierea in domeniul privat al oraşului a terenului în suprafaţa de 44,00 mp
(21,10 m x 2,08 m), conform schiţei anexate, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţa de 44,00 mp (21,10 m x
2,08 m) menţionat la art.1, teren aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa nr.1.
Art.4.- Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C Conseval S.R.L Tg-Jiu prin ing. Giurea
Iulian, privind evaluarea terenului în suprafaţa de 44,00 mp ce aparţine domeniului privat al oraşului
Tg.Cărbuneşti, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Vânzarea cumpărarea se va face prin acte încheiate în formă autentică, iar cheltuielile de
perfectare a actelor vor fi suportate de cumpărător.
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 36

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scutirea de plata taxei de salubritate
pentru anul fiscal 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;
- cererile de scutire de la plata taxei de salubritate;
- Prevederile art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările
ulterioare;
- Prevederile pct. 220 alin. (1) si (2) din Normele metodologice de aplicarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin H.G. nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art. 36, alin. (2) lit. „ b “ si alin.(4), lit. „ c “ din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se acordă scutire de la plata taxei de salubritate, aferentă anului fiscal 2011, pentru
persoanele înscrise în „Tabelul nominal cu persoanele scutite de la plata taxei de salubritate aferentă
anul fiscal 2011”, prevăzut în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă plata taxei de salubritate, aferentă anului fiscal 2011, la jumătate (pentru o
singură persoană) pentru persoanele înscrise în „Tabelul nominal cu persoanele care au solicitat plata
la plata taxei de salubritate aferentă anului fiscal 2011, la jumătate ( pentru o singură persoană) ”,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului, 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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 37

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea suprafeţei pentru care se depune cerere de sprijin
în campania 2012 la A.P.I.A.

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 ;
- Ordinul Prefectului judeţului Gorj nr. 301/11.10.2010 privind trecerea in proprietatea privata a
oraşului Tg.Cărbuneşti, a izlazului comunal;
- Prevederile art.36, alin.2, litera c) din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică 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 stabileşte suprafaţa totala de 73,0304 Ha păşune pentru care se depune cerere de sprijin
în campania 2012 la A.P.I.A., pentru care nu au existat solicitări de arendare, concesionare, închiriere
sau folosinţă gratuita.
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 38

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publica a serelor nr.1 si nr.2 situate în
partea de Est a S.P.C.L.E.P. - 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 al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Solicitarea nr. 5193/22.03.2012 din partea d-lui Coverca Mădălin Constantin , privind
concesionarea serelor nr.1 si nr.2 .
- 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 publica ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea serelor nr.1 si nr.2 situate in partea
de Est a S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica în vederea concesionarii a serelor
nr.1 si nr.2, situate în partea de Est a S.P.C.L.E.P.- Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, în vederea producerii
de material săditor floricol si cultivării de legume.
Art.3.- Durata concesiunii este de 25 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 2,26
lei/mp/luna.
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 29.03.2012, la
care au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 29 martie 2012
Nr. 39

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 aprilie 2012
Nr. 40
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi 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 ;
- 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 oraşului 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 26.04.2012, 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, 26 aprilie 2012
Nr. 41
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă asupra terenurilor atribuite sinistraţilor din com. Roşia
de Amaradia şi Bustuchin judetul Gorj, pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările
de teren, în vatra de sat Cojani, 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;
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006, aprobat prin H.C.L nr. 32/ 22.04.2008;
- Prevederile H.C.L Tg. Cărbuneşti nr.13/26.03.2009, nr.27/30.04.2009, nr.37/29.04.2009, nr. 55/
18.08.2009, nr.70/30.09.2009 şi nr.75/28.10.2009 privind atribuirea în folosinţă a unor terenuri,
sinistraţilor din com. Roşia de Amaradia şi Bustuchin judetul Gorj, pentru reconstruirea locuinţelor
afectate de alunecări de teren, în vatra de sat Cojani ,oraş Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991- republicată în 2004- privind autorizarea lucrărilor
de construcţie , modificată si completată;
- 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 retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenurilor atribuite sinistraţilor
din comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, judeţul Gorj, pentru reconstruirea locuinţelor afectate de
alunecările de teren, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, persoanelor înscrise în
Tabelul prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, 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, 26 aprilie 2012
Nr. 42

Anexa la H.C.L nr. 42/26.04.2012

TABEL
cu persoanele sinistrate cărora li se retrage dreptul de folosinţă gratuită asupra terenurilor
atribuite in vatra de sat Cojani
Nr.
crt.
0

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

Numele si prenumele

1

Turbatu Teofil
Duliga Ioanil
Dragan Nicusor
Dragan Vasile
Dragan Cosmin
Teodorescu Petrica
Militaru Constantin
Militaru Ioana
Duroi St.Vasile
Scornea Ioana
Grecu I.Dumitru
Glăman I.Gheorghe
Rusu A.Gheorghe
Bumbaru Dumitru
Samoilă N.Ion
Samoilă A. Ion
Cotojman N.Florica
Cotojman Ilarie
Bălăşoiu Ion
Mihalache Dorel
Tudic Valentina
Calota E. Nicolae
Safaliu Ana
Voichişoiu I.Irina
Turbatu Gheorghiţa
Turbatu Elena
Mehedin Janeta
Turbatu Dorel
Goga Sevastiţa
Grecu Aurelia
Cârciu N.Aurel
Fîciu V.Gheorghe
Popescu C.Elena
Fîciu Gh.Ion
Drăgan Nicolae
Drăgan Petre
Borhină M.Ana
Cotojman Petre
Turbatu Emilian

Domiciliul
Comuna / judeţul
2

Bustuchin / Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Bustuchin / Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Bustuchin / Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Bustuchin / Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj
Roşia de Amaradia /Gorj

Numărul
lotului
atribuit
3

63
61
60
59
58
57
56
55
52
50
49
47
46
44
43
39
122
121
120
119
118
117
116
115
38
37
36
35
34
114
113
112
111
110
107
106
105
33
32

Nr. H.C.L de
atribuire in
folosinţa
4

13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
13/26.03.2009
27/30.04.2009
27/30.04.2009
27/30.04.2009
37/27.05.2009
37/27.05.2009
37/27.05.2009
37/27.05.2009
37/27.05.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
55/18.08.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
70/30.09.2009
75/28.10.2009
75/28.10.2009

Obs.

5

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării prin încredinţare directa a unor terenuri
aparţinând domeniului privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, situate in partea de est a
blocului G7, strada Tudor Arghezi, 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 compartimentului de specialitate al administraţiei publice locale înregistrat sub nr.
6813/19.04.2012;
- cererile înregistrate la Consiliul local Tg-Cărbuneşti cu nr.6606/2012 a domnului Vaduva VasilePaul si nr. 6607/2012 a doamnei Bratuianu Angelica, cu domiciliul în oraşul Tg-Cărbuneşti, strada
Tudor Arghezi, Bl.G7, prin care solicită cumpărarea unor terenuri în suprafaţa totala de 77,00 mp (43
mp +34 mp), terenuri situate in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, în partea de est a blocului G7, ce fac
parte din domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti, pe care se află amplasate construcţiile garaj-auto
proprietatea solicitanţilor, conform autorizaţiilor de construire nr.18 si 19/2012, beneficiind de dreptul
de preemţiune;
- Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator ing. Giurea Iulian;
- H.C.L nr.40 din 27.05.2009, privind inventarierea terenului în domeniul privat al oraşului
Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor
republicată şi a Ordinului nr.839/2009 - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
- faptul că acest teren aflat în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti nu face obiectul unor cereri
de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire depuse în temeiul actelor normative cu
caracter special privind fondul funciar, nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul vreunui litigiu;
- prevederile art.121 alin.1, 2 şi ale art.123 alin.1,2,3 si 4 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, 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 vânzarea prin încredinţare directă a terenurilor aflate în domeniul privat al
oraşului Tg.Cărbuneşti, pe care se afla construcţiile garaje-auto proprietatea domnului Văduva Vasile
Paul şi doamnei Brătuianu Angelica, conform datelor de identificare prevăzute în anexă, care face parte
integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1) Se însuşeşte raportul de evaluare întocmit de S.C Conseval S.R.L prin expert evaluator,
ing.Giurea Iulian, pentru vânzarea terenurilor.
(2) Valoarea de piaţă a acestor terenuri este de 520 lei (119 euro x 4,3778 lei), pentru lotul
nr.1 si de 659 lei (150,50 euro x 4,3778 lei), pentru lotul nr.2.
Art.3.- Consiliul Local Tg.Cărbuneşti îl împuterniceşte pe primarul oraşului Tg.Cărbuneşti domnul Mazilu Mihai Viorel pentru a semna actele de vânzare-cumpărare la Biroul Notarial.
Art.4.- Cheltuielile legate de întocmirea raportului de evaluare si a actelor de vânzare-cumpărare
vor fi suportate de cumpărători, iar suma încasata pentru vânzarea terenurilor se face venit la bugetul
local al oraşului Tg.Cărbuneşti.
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 26.04.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,

Călina Iuliu

SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 aprilie 2012
Nr. 43

ANEXA
la HCL nr. 43/26.04.2012

TABEL
cu datele de identificare ale unor terenuri aparţinând domeniului privat al oraşului
Tg.Cărbuneşti, situate în partea de est a blocului G7, strada Tudor Arghezi,
judeţul Gorj aprobate vânzării prin încredinţare directa
proprietarilor construcţiilor edificate pe aceste terenuri
Nr.
crt.

1.

Numele si prenumele
solicitantului
Văduva Vasile Paul
Brătuianu Angelica

2.

Adresa
Imobilului
Tg.Cărbuneşti, strada
Tudor Arghezi , la est de
blocul G7 (conform
planului de situaţie)
Tg.Cărbuneşti, strada
Tudor Arghezi , la est de
blocul G7 (conform
planului de situaţie )

Suprafaţa
terenului

Număr lot

43,00 mp

Lotul nr. 2

34,00 mp

Lotul nr.1

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 al biroului contabilitate resurse – umane din cadrul instituţiei
nr. 7220/26.04.2012 ;
- Ordinul 1954 / 2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917 / 2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referat nr. 6.561 / 12.04.2012 – privind estimarea sumelor necesare pentru cheltuielile privind
alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 ;
- referatele nr. 5.697 / 29.03.2012 nr. 6.200 / 05.04.2012 – întocmite de d-na Ciontescu Constanţa,
consilier superior în cadrul biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- referat nr. 16.480 / 21.11.2011 – întocmit de Sîrbu Sută Ana – bibliotecar ;
- referat nr. 4.721 / 14.03.2012 – întocmit de d-l Luntraru Cristian, inspector în cadrul
compartimentului Urbanism, delegat la CS Gilortul Tg Cărbuneşti;
- referat nr. 6.678 / 18.04.2012, întocmit de d-l Cîrţînă Ion, consilier în cadrul biroului ADPP;
referat nr. 5.511 / 27.03.2012, întocmit de d-l Corici Sorin , şef birou ADPP;
- contul de execuţie la data de 15.04.2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de + 190,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2
(formular cod 14).
Art 3 - Anexele nr. 1- 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Centrul Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de
Urgenţă 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 26.04.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi
1(una) abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 aprilie 2012
Nr. 44
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
,,Reabilitare şi modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul 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;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică cu modificările si completările ulterioare ;
- Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului ,,Reabilitare si
modernizarea sistemului de de iluminat stradal in oraşul Târgu Carbunesti” întocmit de S.C.
SKILIGHT PROIECT S.R.L. Bucureşti;
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 fezabilitate ,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal
in oraşul Târgu Cărbuneşti” şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în studiul de fezabilitate,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1)Se aproba iniţierea procedurii de achiziţie privind atribuirea contractului de lucrări având
ca obiect ,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti” cu
durata de execuţie de 4 luni, cu plata eşalonata in 5 ani (2012-2016).
(2) Creditele bugetare aferente plăţilor ce se vor efectua pe acest contract, se vor aproba cu
prioritate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului din fiecare an financiar 2012-2016.
Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 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 26.04.2012, 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, 26 aprilie 2012
Nr. 45

ANEXA
la HCL nr.45/26.04.2012

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
,,Reabilitare si modernizarea sistemului de iluminat stradal in oraşul Târgu Cărbuneşti”

1. Valoarea totala a investiţiei (scenariul 2)
Valoarea totala a investitiei = 362.718,00 euro (inclusiv TVA), la preţul de 1 euro = 4,3558 lei
2. Eşalonarea investiţiei INV/C+M
Eşalonarea investiţiei este de 4 luni calendaristice
3. Durata de realizare a investitiei
Durata de realizare este de 3 luni plus 1 luna faza de pregătire - proiectare , avizare.
4. Capacitati in unitati fizice :
- montarea a 64 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=90W;
- montarea a 262 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=60W;
- montarea a 314 aparate de iluminat stradale noi cu LED-uri cu Pn=30W;

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind radierea debitorului Serviciul Public de pe lângă Consiliul Local Tg.Cărbuneşti,
CUI 12971490, cu sediul în Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj
din evidenţele ORC Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 5823/30.03.2012 a Administraţiei Finanţelor Publice Tg.Cărbuneşti;
- Sentinţa nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- Secţia Comercială şi Decizia nr. 973/25.10.2010
a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006 pentru Serviciul Public de pe lângă
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti;
- prevederile Legii nr. 85/2006 – legea insolveţei;
În temeiu art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. unic : Se constată radierea debitorului Serviciul Public de pe lângă

Consiliul Local

Tg.Cărbuneşti, CUI 12971490, cu sediul în Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41, judeţul Gorj din
evidenţele ORC Gorj, conform Sentinţei nr. 367/23.03.2010 a Tribunalului Gorj- Secţia Comercială
şi Deciziei nr. 973/25.10.2010 a Curţii de Apel Craiova pronunţate în dosarul nr. 4981/95/2006.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, 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, 26 aprilie 2012
Nr. 46

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru
lucrările efectuate cu utilajele din dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti,
agenţii economici si persoane fizice
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 ;
- fundamentarea de calcul a tarifelor
- 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.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- 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;
- 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. 36, aliniatul (2), litera „d” si aliniatul (6), litera „a”, pct. 14 coroborat cu art. 45,
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba ajustarea tarifelor practicate de SC Salubris Gilort SRL pentru lucrările efectuate cu
utilajele din dotare la Primăria Tg.Cărbuneşti, agenţii economici si persoanele fizice, conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.05.2012.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti şi SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.04.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi un vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 aprilie 2012
Nr. 47

ANEXA
la HCL nr.47/26.04.2012

TARIFE PENTRU ÎNCHIRIEREA IN REGIM DE UTILAJE PENTRU PRIMĂRIA
TÂRGU CĂRBUNEŞTI, AGENŢI ECONOMICI SI PERSOANE FIZICE

Nr.crt

Utilaje

1

Buldoexcavator

2

Autogreder

3

5

Tractor pneuri
cu remorca
Cilindru
vibrocompactor
Autovidanja

6

Autocamion

7
8
9

Motocultivator
Motocoasa
Drujba

4

Tarife primărie
fără TVA
125,92 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
148,08 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
75,01 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
63,19 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
101,54 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
2,03 lei/km dislocare
57,6 lei/mc lucru cu pompa
118,09 lei/h functionare
11,38 lei/h stationare
2.36 lei/km dislocare
18,72 lei/100 mp
41,93 lei/100 mp
58,5 lei/h

Tarife agenţi ec. si pers.fizice
fără TVA
138,51 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
162,89 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
82,51 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
69,51 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
111,69 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
2,23 lei/km dislocare
63,36 lei/mc lucru cu pompa
129,9 lei/h functionare
12,52 lei/h stationare
2,60 lei/km dislocare
20,59 lei/100 mp
46,12 lei/100 mp
64,35 lei/h

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 4 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, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 31 alin.(2) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti, comisia de validare a mandatelor consilierilor, în următoarea componenţă:
1. COCHECI CONSTANTIN - preşedinte
2. BIRĂU DĂNUŢ - secretar
3. MOTORGA FLORIN- GABRIEL- membru
4. VÂRDARIE DUMITRU - membru
5. POPESCU NICOLAE –membru
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
de constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri
declaraţi aleşi prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
IVĂNIŞ GRIGORE

ASISTENŢI:
BIRĂU DĂNUŢ
NOVAC AURORA-VICTORIA

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012

Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 1
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind invalidarea şi validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 7 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;
- procesul – verbal prezentat de comisia de validare;
În temeiul art.31 alin.(5) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se invalidează mandatele consilierilor declaraţi aleşi în Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:
NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

1.

MAZILU MIHAI VIOREL

Partidul sau
alianţa politică
din care face
parte
USL(PNL)

Voturi
pentru
12

Voturi
împotriva
-

Abţineri

-

Art.2.- Se validează mandatele consilierilor în Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
declaraţi aleşi, după cum urmează:
NR.
CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

NUMELE ŞI PRENUMELE
BIRĂU DĂNUŢ
BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN
CĂLINA IULIU
COCHECI CONSTANTIN
COMAN GABRIELA-LOREDANA
FUGARU ION
IVĂNIŞ GRIGORE
LUNTRARU ALEXANDRU
MOTORGA FLORIN-GABRIEL
NEAMŢU TATIANA
NOVAC AURORA-VICTORIA
POPESCU NICOLAE
VÂRDARIE DUMITRU

Partidul sau
alianţa politică
din care face
parte
USL(PSD)
USL(PSD)
USL(PSD)
USL(PSD)
PP-DD
PDL
USL(PNL)
USL(PC)
USL(PNL)
USL(PNL)
USL(PSD)
USL(PNL)
PP-DD

Voturi
pentru
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Voturi
împotriva
-

Abţineri
-

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de
constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 12 voturi pentru, din totalul de 13 consilieri
declaraţi aleşi prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
IVĂNIŞ GRIGORE
ASISTENŢI:
Contrasemnează:
BIRĂU DĂNUŢ
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin
NOVAC AURORA-VICTORIA

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012
Nr. 2
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind DECLARAREA Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
ca LEGAL CONSTITUIT
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art.34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 8 alin.(6) 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;
- depunerea jurământului de către un număr de 13 consilieri validaţi;
În temeiul art. 34 alin.(2) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se declară legal constituit Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, în
următoarea componenţă:
Partidul sau alianţa
OBS
NUMELE ŞI PRENUMELE
politică din care face
parte
1.
USL(PSD)
BIRĂU DĂNUŢ
2.
BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN
USL(PSD)
3.
CĂLINA IULIU
USL(PSD)
4.
COCHECI CONSTANTIN
USL(PSD)
5.
COMAN GABRIELA-LOREDANA
PP-DD
6.
FUGARU ION
PDL
7.
IVĂNIŞ GRIGORE
USL(PNL)
8.
LUNTRARU ALEXANDRU
USL(PC)
9.
MOTORGA FLORIN-GABRIEL
USL(PNL)
10.
NEAMŢU TATIANA
USL(PNL)
11.
NOVAC AURORA-VICTORIA
USL(PSD)
12.
POPESCU NICOLAE
USL(PNL)
13.
VÂRDARIE DUMITRU
PP-DD
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de
constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri
validaţi.
NR.
CRT.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
IVĂNIŞ GRIGORE
ASISTENŢI:
BIRĂU DĂNUŢ
NOVAC AURORA-VICTORIA

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012

Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 3
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

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 alin.(3) 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;
În temeiul art.35 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul BIRĂU DĂNUŢ se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru
lunile iunie, iulie şi august 2012.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de
constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri în
funcţie.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
IVĂNIŞ GRIGORE

ASISTENŢI:
BIRĂU DĂNUŢ
NOVAC AURORA-VICTORIA

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012

Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 4

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 11, art.12, art. 13 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;
- rezultatul exercitării dreptului de vot al consilierilor privind alegerea viceprimarului;
În temeiul art.57 alin.(3) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Domnul CĂLINA IULIU se alege în funcţia de viceprimar al oraşului
Tg.Cărbuneşti.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de
constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 12 voturi pentru şi 1(unu) vot împotrivă din
totalul de 13 consilieri în funcţie.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012
Nr. 5

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe domenii de activitate
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti , având în vedere:
- prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 15 - 18 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;
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.54 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Se organizează, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti, un număr de 3 comisii de specialitate, după cum urmează:
I. Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism :
1. POPESCU NICOLAE
2. NOVAC AURORA VICTORIA
3. CĂLINA IULIU
4. COMAN GABRIELA LOREDANA
II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social –
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport :
1. COCHECI CONSTANTIN
2. BIRĂU DĂNUŢ
3. NEAMŢU TATIANA
4. IVĂNIŞ GRIGORE
III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor :
1. MOTORGA FLORIN-GABRIEL
2. BOŢOTEANU VALENTIN MARIAN
3. LUNTRARU ALEXANDRU
4. VÂRDARIE DUMITRU
5. FUGARU ION
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa de
constituire din data de 27 iunie 2012 cu un număr de 13 voturi pentru din totalul de 13 consilieri în
funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 iunie 2012
Nr. 6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
a Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- raportul de specialitate;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art.2 şi ale anexei din O.G. nr.35/30.01.2002 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii 673/19 decembrie 2002 privind aprobarea O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE

Art.unic- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 10 voturi pentru şi un vot contra din totalul de 13
consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 iulie 2012
Nr. 65
anexa la HCL nr. 65/11 iulie 2012

CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI TÂRGU CĂRBUNEŞTI

REGULAMENTUL
de organizare şi funcţionare a consiliului local

CAPITOLUL I: Constituirea consiliului local

Art. 1.

(1) Potrivit legii, în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor va avea loc şedinţa de
constituire a consiliului local. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a
consiliului, se face de către prefect, prin ordin.
(2) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi
aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă,
în aceleaşi condiţii. În acest scop prefectul va emite un nou ordin de convocare. Dacă nici de această
dată nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către biroul electoral
de circumscripţie, prefectul va face o nouă convocare peste alte 3 zile, în aceleaşi condiţii, emiţând în
acest scop un nou ordin.
(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi
aleşi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a
consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală, care a
necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente
de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie
sau alte situaţii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor
declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi
atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare.
Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.
(4) Înainte de emiterea ordinului prevăzut la alin. (3) prefectul va verifica dacă pe listele de candidaţi
depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au
lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin ordin al prefectului se va dispune organizarea
unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.
(5) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză la rândul lor să se prezinte la
şedinţă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante
potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii privind alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului, şi la acestea vor putea participa toate
partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi,
precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.
Art. 2.

La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi primarul care a fost declarat ales, chiar dacă
procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.
Art. 3.

(1) Şedinţa de constituire este deschisă de prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai
în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei.
Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.
(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de
consilieri, potrivit prevederilor Statutului aleşilor locali, iar secretarul oraşului prezintă preşedintelui de
vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum
acestea au fost primite de la biroul electoral de circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise
ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
(3) Dacă primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul
acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una dintre cele două funcţii.
(4) Prevederile alin. (3) se aplică numai în cazul în care procedura de validare a mandatului primarului a
fost finalizată.
Art. 4.

(1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de
mâini, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul
membrilor comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este
aleasă pe întreaga durată a mandatului.
(2) Desemnarea candidaţilor pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri
constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de
numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.
Art. 5.

Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu
respectarea procedurii de vot prevăzute la art. 4 alin. (3).
Art. 6.

(1) După alegerea comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi
examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de
preşedintele de vârstă, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În
acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.
(2) Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de
primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia
de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe
aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de comisia de validare numai dacă aceasta a
constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau dacă alegerea s-a
făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii privind
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile
prevăzute la alin. (2).
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă.
(5) În cazul în care, până la data validării un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a
cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat urmând
a fi validat primul supleant pe listă
Art. 7.

(1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii
consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă
la vot.
(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în hotărârea nr. 2 care se comunică de îndată
consilierilor care au absentat motivat.
(3) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de
contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la
comunicare.

(4) Instanţa de contencios administrativ se pronunţă în cel mult 30 de zile. În acest caz procedura
prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art. 8.
(1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se
va proceda la depunerea următorului jurământ: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bunăcredinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Tg. Cărbuneşti
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!"
(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: secretarul oraşului va da citire jurământului, după
care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care
se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie cât şi,
dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul "jur", după care va semna jurământul de credinţă, care
va fi imprimat pe un formular special.
(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al
doilea se înmânează consilierului.
(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe
formular fără această formulă.
(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se
consemnează în procesul-verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatul primului
supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la
validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a
consilierului în cauză.
(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor consiliului local
preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se
constată prin hotărârea nr. 3, adoptată cu votul majorităţii consilierilor locali validaţi.
CAPITOLUL II: Organizarea consiliului local
SECŢIUNEA 1: Preşedintele de şedinţă

Art. 9.
(1) După declararea consiliului local ca legal constituit se procedează la alegerea preşedintelui de
şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului
preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni.
(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor consiliului.
(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în hotărârea nr. 4.
(4) Hotărârile nr. 1-4 se semnează de preşedintele de vârstă şi de cei 2 asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de secretar.
Aceste hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art. 10.
(1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:
a) conduce şedinţele consiliului local;
b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul
votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra şi a abţinerilor;
c) semnează hotărârile adoptate de consiliul local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora,
precum şi procesul-verbal;
d) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului;
f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de statutul aleşilor locali sau propune consiliului
aplicarea unor asemenea sancţiuni.
(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulamentcadru sau însărcinări date de consiliul local.
(3) Preşedintele de şedinţă poate fi schimbat din funcţie la iniţiativa a cel puţin unei treimi din numărul
consilierilor, cu votul majorităţii consilierilor în funcţie.
SECŢIUNEA a 2-a: Alegerea viceprimarului
Art. 11.
(1) Consiliul local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret.
(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului se face de către grupurile de consilieri sau
de către oricare dintre consilieri .
(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre
următoarele modalităţi:
a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor.
Intrând în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor
pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care
doreşte să îl aleagă votantul;
b) pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl voteze;
c) alte modalităţi, la alegerea consiliului.
(5) Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor locali în funcţie.
(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de
scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două locuri. La al doilea tur
de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
Art. 12.
În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află
în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.
Art. 13.
(1) Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local.
(2) Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia
de indemnizaţia aferentă acestui statut.
Art. 14.
(1) Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care
mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi
mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.
(2) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată cu
votul majorităţii consilierilor în funcţie la, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul
consilierilor locaoli în funcţie.
SECŢIUNEA a 3-a: Comisiile de specialitate
Art. 15.
(1) După constituire consiliul local stabileşte şi organizează comisii de specialitate pe principalele
domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul
de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în funcţie de specificul
activităţii din oraşul Tg. Cărbuneşti, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza
comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art. 16.
(1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul
majorităţii membrilor lor.
(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al
primarului sau din afara acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul să
participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.
(3) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.
(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare
cu uşile închise.
Art. 17.
(1) Numărul locurilor care revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare
comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul
consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor
independenţi, de către consiliu local , avându-se în vedere, de regulă ,opţiunea acestora, pregătirea lor
profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.
(3) În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care
una este comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în
comisia de bază.
Art. 18.

Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte
un preşedinte şi câte un secretar.
Art. 19.
(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă
consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură
cu activitatea lor.
Art. 20.
(1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
b) convoacă şedinţele comisiei;
c) conduce şedinţele comisiei;
d) propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este
necesar;
e) participă la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru
comisia pe care o conduce;
f) susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul comisiei.
(2) Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de
lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
Art. 21.
(1) Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;
b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri şi asupra rezultatului votării;
c) asigură redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.
Art. 22.
(1) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
(2) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei
poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
(4) În caz de absenţă la şedinţa comisiei de bază consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţie de
şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile
prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor
sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
Art. 23.
Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regulă, înaintea şedinţelor consiliului local, atunci
când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora comisiile
trebuie să îşi dea avizul.
Art. 24.
(1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele
acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe
ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a
propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor
prezenţi.
(3) Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi
propunerile acceptate, cât şi cele respinse.
(4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi (3) se prezintă secretarului unităţii administrativ-teritoriale, care
se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi prin persoana
încadrată în aparatul permanent al consiliului local .
Art. 25.

Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret,
stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
Art. 26.(1) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un procesverbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.
(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane
interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror
lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.
Art. 27.
Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul
proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către
comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
Art. 28.
(1) Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea
consilierilor sau a primarului.
(2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora,
perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de aceasta, raportul
întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri
concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
Art. 29.
(1) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi
denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin
fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se
stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.
(2) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi
făcut public prin grija secretarului oraşului.
SECŢIUNEA a 4-a: Alte dispoziţii
Art. 30.
(1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către preşedintele de şedinţă se trece la
ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia
a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de preşedintele judecătoriei
prezintă în faţa consiliului hotărârea de validare.
(2) După prezentarea hotărârii de validare primarul va depune jurământul prevăzut la alin. (1) al art. 8,
folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.
Art. 31.
(1) După depunerea jurământului primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.
(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct .
(3) Dacă la lucrările consiliului participă şi prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau
reprezentantul său, aceştia vor ocupa, de asemenea, un loc distinct, separat de cel al preşedintelui de
şedinţă.
Art. 32.
Primarul participă la şedinţele consiliului şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor
problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemnează, în mod
obligatoriu, în procesul-verbal de şedinţă.
Art. 33.
(1) Secretarul oraşului participă în mod obligatoriu la şedinţele consiliului. Secretarului îi revin
următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele consiliului local:
a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel puţin
unei treimi din numărul consilierilor în funcţie;
b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
e) informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei
hotărâri a consiliului local;

f) asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziţie consilierilor înaintea
fiecărei şedinţe procesul-verbal, respectiv stenograma dactilografiată a şedinţei anterioare, asupra
conţinutului cărora solicită acordul consiliului;
g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea
acestora;
h) urmăreşte ca la deliberare şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local să nu ia parte consilierii care
se încadrează în dispoziţiile art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire
la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
i) prezintă în faţa consiliului local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de
hotărâri sau a altor măsuri supuse deliberării consiliului; dacă este cazul, refuză să contrasemneze
hotărârile pe care le consideră ilegale;
j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, hotărârile consiliului local pe care le
consideră legale;
k) poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale
consiliului local;
l) acordă membrilor consiliului asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la
redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de consiliu. Asemenea
obligaţii revin şi aparatului de specialitate al primarului.
(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului sau însărcinări date de consiliul local privitoare la buna organizare şi
desfăşurare a şedinţelor consiliului.
CAPITOLUL III: Funcţionarea consiliului local
SECŢIUNEA 1: Convocarea consiliului local
Art. 34.
(1) Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz
de război sau catastrofă.
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a
consiliului nou-ales.
Art. 35.
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului.
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei
treimi din numărul membrilor consiliului.
(3) Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativteritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele
extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului,
convocarea consiliului local se poate face de îndată.
(5) În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
(6) Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei sau ai oraşului
prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(7) În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul verbal al şedinţei.
Art. 36.
Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal dacă este prezentă majoritatea consilierilor locali în
funcţie.
SECŢIUNEA a 2-a : Desfăşurarea şedinţelor
Art. 37.
(1) Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de
specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub
autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, întrebărilor, interpelărilor, petiţiilor şi altor
probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de
şedinţă transmise consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt
mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor
de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe
ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizele comisiilor de specialitate, cărora le-au fost transmise în
acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul oraşului, înainte de
întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către această
comisie.
Art. 38.
(1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările consiliului şi să îşi înregistreze prezenţa în
evidenţa ţinută de secretarul oraşului.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie
preşedintelui de şedinţă, secretarului oraşului sau consilierului juridic din aparatul permanent.
(3) Cazurile în care se consideră că absenţa consilierilor are la bază motive temeinice sunt următoarele:
- deplasarea în afara localităţii în interes de serviciu sau în alte situaţii justificate;
- spitalizare sau imobilizare la pat din cauză de boală;
- evenimente de forţă majoră cum ar fi inundaţiile sau alte catastrofe care să împiedice deplasarea;
- căsătoria consilierilor , rudelor sau afinilor acestora până la gradul III, inclusiv;
- decesul soţiei, soţului, rudelor sau afinilor consilierilor până la gradul IV, inclusiv
(4) Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei
însărcinări oficiale.
Art. 39.
Dacă în cadrul oraşului există delegaţi săteşti, aceştia vor fi invitaţi în mod obligatoriu la şedinţele
consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat
asupra problemei discutate şi va participa la vot, votul său având caracter consultativ.
Art. 40.
(1) Dezbaterea problemelor se face de regulă în ordinea strictă în care acestea sunt înscrise pe ordinea de
zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei
înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui comisiei de
specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.
(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are
dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate
propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de
dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care
formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din
partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp
fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.
Art. 41.
(1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin
personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la
regulament.
Art. 42.
Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea
dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune
votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
Art. 43.
Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi
dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.
Art. 44.
În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe
dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate
propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
Art. 45.
Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula
amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în

ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament , celelalte se socotesc respinse fără a se mai
supune votului.

SECŢIUNEA a 3-a: Elaborarea proiectelor de hotărâri
Art. 46.
(1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţine primarului,
viceprimarului, consilierilor locali sau cetăţenilor în condiţiile legii .
(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu
normele de tehnică legislativă. În acest scop secretarul oraşului, consilierul juridic din aparatul
permanent al consiliului local şi personalul de specialitate din aparatul de specialitate al primarului vor
acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.
Art. 47.
(1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a
iniţiatorului.
(2) Proiectele de hotărâri se aduc la cunoştinţă consilierilor, de îndată, cu indicarea comisiilor cărora leau fost trimise spre avizare şi cu invitaţia de a formula şi depune amendamente.
(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează prin grija secretarului oraşului şi a persoanei din
aparatul permanent al consiliului local.
Art. 4 8.
(1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de
specialitate ale consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al
primarului, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor şi compartimentelor cărora li se
trimit materiale spre analiză se face de către primar împreună cu secretarul oraşului.
(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi a avizului, avânduse grijă ca raportul să poată fi trimis şi comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a
avizului.
(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la
susţinerea lor.
Art. 49.
(1) După examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului local întocmeşte un
aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se
propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului unităţii oraşului, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării
lui către primar şi către consilieri, cel mai târziu o dată cu invitaţia pentru şedinţă.
Art. 50.
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul comisiei de specialitate şi de raportul
compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun
dezbaterii şi votului consiliului în prima şedinţă ordinară a acestuia.
SECŢIUNEA a 4-a: Procedura de vot
Art. 51.
(1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(3) Consiliul local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în
afară de cazul în care prin lege sau regulament se stabileşte o anumită modalitate.
Art. 52.
(1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele explică obiectul votării şi
sensul cuvintelor "pentru" şi "contra". Secretarul oraşului va da citire numelui şi prenumelui fiecărui
consilier, în ordinea alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul "pentru" sau
"contra", în funcţie de opţiunea sa.
(2) După epuizarea listei votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la
primul tur.
Art. 53.
(1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite.
Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot
pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la
alin. (2).
Art. 54.
(1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în
care, prin lege sau regulament, se dispune altfel.
(2) Abţinerile se contabilizează la voturile "contra".
(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele amână votarea până la întrunirea
acestuia.
Art. 55.
Consilierii locali au dreptul să solicite, ca în procesul-verbal, să se consemneze expres modul în care au
votat, secretarul fiind obligat să se conformeze.
Art. 56.
Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în
cursul aceleiaşi şedinţe.
Secţiunea a 5-a – Dizolvarea consiliului local
Art. 57.
(1) Consiliul local se dizolvă de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolvă de drept:
a) în cazul în care acesta nu se întruneşte timp de două luni consecutiv;
b) în cazul în care nu a adoptat în trei şedinţe ordinare nici o hotărâre;
c) în situaţia în care numărul consilierilor se reduce sub jumătate plus unu şi nu se poate completa
prin supleanţi.
(2) Primarul, viceprimarul, secretarul oraşului sau orice persoană interesată sesizează instanţa de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin.(1). Instanţa analizează situaţia de fapt
şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului local . Hotărârea instanţei este definitivă şi se
comunică prefectului.
(3) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum, organizat în condiţiile legii. Referendumul local se
organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul
cetăţenilor cu drept de vot înscrişi pe listele electorale ale oraşului.
CAPITOLUL IV: Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali
Art. 58.
(1) Consilierii pot adresa întrebări primarului, viceprimarului şi secretarului unităţii administrativteritoriale, precum şi şefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor
şi unităţilor subordonate.
(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a
consiliului.
Art. 59.
Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel
interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a consiliului, sau oral, la
proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.
Art. 60.
(1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau
unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
Art. 61.
(1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii consiliului local. Acestea se înscriu într-un
registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.
CAPITOLUL V: Dispoziţii privind exercitarea mandatului de consilier

SECŢIUNEA 1: Drepturile şi obligaţiile consilierilor locali
Art. 62.
(1)Consilierii locali beneficiază de toate drepturile şi au tote obligaţiile prevăzute în Statutul aleşilor
locali, aprobat prin legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare..
(2)După validarea alegerilor consilierului i se eliberează legitimaţia de consilier, precum şi semnul
distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.
Art. 63.
(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate , consilierii au dreptul la o
indemnizaţie de şedinţă .
(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului
şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului oraşului ,
conform Hotărârii Consiliului Local nr. 92/2004.
(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.(2), este de o
şedinţă de consiliu şi 2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună .
(4) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în
condiţiile legii.
Art. 64.
Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă
consiliului local în cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art. 65.
(1) Participarea consilierilor la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este
obligatorie.
(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face
parte, decât în cazul în care a obţinut aprobarea consiliului, respectiv a preşedintelui comisiei, dacă are
motive temeinice, conform dispoziţiilor alin.(3) şi alin.(4) ale art.38.
Art. 66.
Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat, potrivit
prevederilor Statutului aleşilor locali, cu avertisment.
Art. 67.
(1) Consilierii sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe
trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind
problemele ridicate la întâlnirile cu cetăţenii.
(2) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi
făcut public prin grija secretarului oraşului.
(3) Fiecare consilier local precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate,
care va fi făcut public prin grija secretarului oraşului.
Art. 68.
(1) Consilierii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele
săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin .
(2) Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului,
precum şi solidar, pentru activitatea consiliului local din care fac parte şi pentru hotărârile pe care leau votat.
Art. 69.
Consilierul local poate demisiona, anunţând în scris consiliul local. Soluţionarea cererii se va face în
condiţiile şi cu procedura stabilite de Statutul aleşilor locali.
Secţiunea a 2 –a – Suspendarea şi încetarea mandatului de consilier
Art. 70.
(1) Mandatul de consilier se suspendă de drept numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv.
Măsura arestării preventive se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin
ordin, constată suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin.(1). Ordinul de suspendare se
comunică de îndată consilierului local.
(3) În cazul în care consilierul local al cărui mandat a fost suspendat, a fost găsit nevinovat acesta are
dreptul la despăgubiri în condiţiile legii.
Art. 71.

(1) Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales . (2)
Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului în
următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a
reorganizării acesteia;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege;
f) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de
libertate ;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe
a cărei listă a fost ales.
j) deces.
(3) Încetarea de drept a mandatului de consilier se constată de către consiliul local, prin hotărâre, la
propunerea primarului sau a oricărui consilier, cu procedura stabilită de Statutul aleşilor locali .
CAPITOLUL VI – Aparatul permanent al consiliului local
Art. 72.
(1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din
activitatea sa, s-a creat un post cu activitate permanentă, în care este încadrat, în urma desfăşurării
consursului, organizat în condiţiile legii, prin hotărâre, o persoană cu studii superioare juridice, în
funcţia de consilier juridic .
Art. 73.
Salarizarea persoanei prevăzute la art. 72 se face potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul de
stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, iar cheltuielile aferente se
suportă din bugetul local.
Art. 74.
(1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de către persoana
angajată conform art. 72, în baza împuternicirii semnate de preşedintele de şedinţă.
Art. 75.
(1) Postul prevăzut la art. 72 nu se include în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea
Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile
administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea 247/2002 cu modificările
şi completările ulterioare.
(2) Persoanei angajate potrivit art. 72 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, aceasta urmând a-şi desfăşura activitatea pe bază de
contract de muncă.
(3) Persoana încadrată pe postul creat potrivit art. 72 este subordonată consiliului local prin preşedintele
de şedinţă, îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea secretarului oraşului şi colaborează cu acesta la
pregătirea şedinţelor consiliului local, asigurarea documentării şi informării consilierilor, întocmirea şi
difuzarea către aceştia a dosarelor de şedinţă şi a oricăror alte materiale necesare exercitării mandatului,
efectuarea lucrărilor de secretariat privind redactarea şi evidenţa hotărârilor consiliului local, întocmirea
proceselor verbale ale şedinţelor consiliului local, constituirea dosarelor de şedinţă, în condiţiile legii şi
alte activităţi pentru buna funcţionare a consiliului local.
CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE
Art. 76.
(1) Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi
se sancţionează potrivit prevederilor Legii Statutului aleşilor locali
(2) La aplicarea sancţiunilor se va ţine seama de gravitatea abaterii, frecvenţa acesteia şi condiţiile
producerii ei.

Art. 77.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local
CONSILIUL LOCAL
AL ORAŞULUI TÂRGU CĂRBUNEŞTI

PROCES - VERBAL
încheiat astăzi,........., în prima şedinţă a comisiei de validare a Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti
Astăzi ..........................(data de mai sus)comisia de validare aleasă de Consiliul Local oraşului Tg.
Cărbuneşti în şedinţa de constituire din data de ............... a examinat, în conformitate cu prevederile art.
31 in Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
legalitatea alegerii consilierilor. Comisia constată că au fost/nu au fost respectate dispoziţiile legale şi că
nu sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea tuturor/unui
număr de ......... consilieri, conform tabelului anexat.
Drept care, am încheiat prezentul proces-verbal.
Preşedinte,
Secretar,
Membrii,

ANEXA Nr. 2
la regulamentul de organizare
şi funcţionare a consiliului local

DOMENIILE DE ACTIVITATE
în care se pot organiza comisii de specialitate
1. Agricultură
2. Activităţi economico-financiare
3. Activităţi social-culturale, culte
4. Învăţământ, sănătate şi familie
5. Amenajarea teritoriului şi urbanism
6. Muncă şi protecţie socială
7. Protecţie copii, tineret şi sport.
8. Protecţie mediu şi turism
9. Juridică şi de disciplină
10. Validare
NOTĂ:

În funcţie de specificul activităţii şi de numărul consilierilor, consiliul poate hotărî să se organizeze
comisii de specialitate şi în alte domenii de activitate sau o comisie să aibă în obiectul de activitate două
sau mai multe domenii.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind avizarea documentaţiei P.U.Z. „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC" –
Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Cererea d-nuli Bădiţa Lauru reprezentant al SC EYE MALL S.R.L în calitate de Director
Executiv, înregistrată la Primăria oraşului Tg-Carbunesti sub nr. 10911/2012;
- prevederile Ordinului 176/N/200 al M.L.P.A.T –Gidul privind metodologia de elaborare si
conţinutul cadru al P.U.Z indicativ GH-010-2000;
- art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2, alin.2 si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si
recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al
fotogrammetriei si al cartografiei;
- art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată , actualizată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se avizează documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL „PARC ENERGETIC
FOTOVOLTAIC”- Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj, întocmit de
S.C ALPIN CONSTRUCT S.R.L, arhitect Monica Gabriela C. Alincai , în conformitate cu proiect
nr. A 462/2012.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 10 voturi pentru şi un vot contra din totalul de 13
consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,

Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 iulie 2012
Nr. 66
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea prin licitaţie publica a unui teren in suprafaţa de 13,8 mp
situat in Str. Trandafirilor, bl. M, oraş Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Solicitarea nr. 5506/27.03.2012 din partea doamnei Milosteanu Elena, privind concesionarea
terenului in suprafaţa de 13.8 mp situat in Str. Trandafirilor, bl.M, 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 bunurile proprietate publica, 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 aproba Studiul de Oportunitate întocmit de SC Conseval SRL Tg.Jiu, privind
concesionarea terenului in suprafaţa de 13,8 mp situat in Str. Trandafirilor, bl. M , oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aproba caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii terenului
în suprafaţa de 13,8 mp situat in Str. Trandafirilor bl. M, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- Durata concesiunii este de 49 de ani, preţul minim de pornire a licitaţiei fiind de 12 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 9 voturi pentru, un vot contra şi o abţinere din
totalul de 13 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 iulie 2012
Nr. 67

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea anexei la HCL nr. 57 din 27 aprilie 2011 la coloana
nr. 5 „Valoare de inventar – lei-”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică, 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. 57/27.04.2011 se completează la coloana nr. 5
„Valoare de inventar – lei-” cu suma de 82.273,87 lei, conform valorii de piaţa a terenului, ce reiese
din studiul de oportunitate întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.Jiu.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 10 voturi pentru şi un vot contra din totalul de 13
consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 iulie 2012
Nr. 68

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren in suprafaţa de 11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara a
oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Solicitarea nr. 11059/10.07.2012 din partea domnului Popa Emil, privind concesionarea
terenului in suprafaţa de 11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara a oraşului 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, republicată cu modificările şi
completările ulterioare ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, 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 Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 11,22 mp
situat in Piaţa Agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii terenului
in suprafaţa de 11,22 mp situat in Piaţa Agroalimentara a 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.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în
şedinţa ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 9 voturi pentru şi două abţineri din totalul
de 13 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 iulie 2012
Nr. 69

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind premierea componenţilor Ansamblului Folcloric „GILORTUL” Tg.Cărbuneşti şi a unor
elevi cu rezultate deosebite la învăţătură de la Şcoala Generală „George Uscătescu”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- propunerile formulate de către comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ în
şedinţa ordinară a consiliului local din data de 11 iulie 2012 ;
- Tabelul nominal de la Şcoala Generală „George Uscătescu”;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii 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 premierea componenţilor Ansamblului Folcloric „ Gilortul Tg.Cărbuneşti”:
Andrei Daniela, Cică Diana, Căşuneanu Lorena, Daia Cristina, Dăescu Sabina, Cârstoiu Ştefania,
Miulescu Delia, Piţulescu Albertina, Tăpălog Irina, Velişcoiu Elena, Blejan Andrei, Enache Cludiu,
Ivănoiu Lavinius, Lărgeanu Eduard, Limbău Radu, Mogoşanu Răzvan, Popescu Vlăduţ şi Şendroiu
Florin cu câte 50 lei fiecare. (18 x 50 lei = 900 lei)
(2) Se aprobă premierea conducătorului Ansamblului Folcloric „ Gilortul Tg.Cărbuneşti ”
prof. Ionel Traian cu suma de 100 lei.
Art.2.- Pentru rezultate deosebite la învăţătură se aprobă premierea cu câte 50 lei fiecare a
următorilor elevi de la Şcoala Generală „George Uscătescu”: Ciudin Luiza Adelina , Ivăniş Patricia
Elena, Rădulescu Denis Gabriel, Lăudat Andreea Miruna, Pârvulescu Ionuţ Adelin, Şendroiu Florin
Bogdan, Fulger Maria Ştefania, Ionescu Diana, Iosub Bianca Alexandra, Pătraşcu Adina Nicoleta,
Vintilă Maria Florentina, Ciolacu Andrei, Pătraşcu Naina Valentina, Mocanu Alexandra Elena (14 x
50lei = 700 lei) .
Art.3.- Primarul oraşului şi aparatul său de specialitate, Centrul Cultural şi instituţiile de învăţământ
şi cultură din oraş vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în şedinţa
ordinară din data de 11 iulie 2012 cu un număr de 10 voturi pentru şi un vot contra din totalul de 13
consilieri în funcţie.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BIRĂU DĂNUŢ
Contrasemnează:
Secretar,
Cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
august, septembrie şi octombrie 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 alin.(3) 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 şedinţa consiliului local din data de 13 august 2012;
În temeiul art.35 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul BOŢOTEANU VALENTIN MARIAN se alege în funcţia de
preşedinte de şedinţă pentru lunile august, septembrie şi octombrie 2012.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
- referatele nr. 8.670 / 25.05.2012 şi 9.937 / 21.06.2012 – întocmite de d-l. Corici Sorin, şef birou
Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- referat nr. 11.318 / 17.17.2012 – intocmit de Asprea Cornel, conducator auto microbuz Fiat
Ducato pentru transportul scolarilor;
- contul de execuţie la data de 31.07.2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de + 7,50 mii lei şi modificările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 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 2012 în sumă + 57,50 mii lei pe capitole şi modificările de credite bugetare
în cadrul aceluiaşi buget, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02).
Art.4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 72
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-VII-a -2012

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul din partea Centrului Cultural „Tudor Arghezi”;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr. 82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- HCL nr.3/2012- privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
- Regulamentul de desfăşurare a Festivalului de muzica Lăutăreasca ,,Gena Bârsan”
ediţia a-VII-a - 2012.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti se desfăşoară în perioada 25-29 august 2012 conform
Programului prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor cultural-artistice se aprobă suma de 30.000 lei
din care 4.500 lei din sponsorizări.
Art.2. -(1) Festivalul de Muzica Lăutăreasca „GENA BÂRSAN” - ediţia a -VII- se desfăşoară în
oraşul Tg.Cărbuneşti pe data de 29 august 2012.
(2) Conform Regulamentului de organizare a Festivalului se aprobă suma de 7.500 lei pentru
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;Premiul
„Alită Piţigoi” în valoare de 1.100 lei ;- Confecţionarea trofeelor = 1500 lei
Onorarii juriu 540 lei ; diurnă pentru participanţi şi invitaţi 70 persoane x 13 lei = 910 lei;
- Prezentatori = 500 lei.
Art.3.- Cu ducere la îndeplinirea prezentei 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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 73

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 73/13.08.2012

PROGRAM
„Zilele oraşului Târgu Cărbuneşti”
-2012-

Sâmbătă - 25 August 2012
- ora 1900 – Deschiderea oficiala a evenimentului, cu participarea autoritarilor
locale si judeţene.
- ora 19.30 – Spectacol cultural artistic cu Jean Paler, Aurel Moga, Kalibra şi alţi
invitaţi.
Duminică 26 August 2012, ora 19.00
Spectacol cultural artistic cu Nae Lăzărescu şi Vasile Muraru, Maria Dragomiroiu
şi alţi invitaţi;

Luni 27 August 2012, ora 20.00
Spectacol cultural artistic cu Petrică Mâţu Stoian, Lorenna şi alţi invitaţi;
Marţi 28 August 2012 ora 20.00
Spectacol cu Bacio şi alţi invitaţi;

Miercuri 29 August 2012 ora 14.00
Festivalul de Muzică Lăutărească „GENA BÂRSAN”.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea HCL nr. 48/10.05.2006 cu valoarea de inventar a terenului
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Raportul de evaluare teren întocmit de SC CONSEVAL SRL;
- Prevederile art. 38, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică
locală ;
- Prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică, 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.- La Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 10 mai 2006 se completează valoarea de inventar
cu suma de 3.337.200,00 lei , conform raportului de evaluare întocmit de SC CONSEVAL SRL Tg.JiuEvaluator Autorizat Ing. Giura Iulian.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 74

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti si
scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării imobilului
„Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”,
oraş Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Solicitarea nr. 10590/02.07.2012 a d-lui Preda Viorel;
- 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, 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 aproba trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului Tg.Cărbuneşti a
imobilului „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Se însuşeşte Raportul de Evaluare efectuat de SC CONSEVAL SRL- expert tehnic autorizat ing. Giura Iulian pentru imobilul „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj.
Art.3.- Se aproba scoaterea la licitaţie publica in vederea vânzării a imobilului „Magazin sătesc
Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.4.- Preţul de pornire la licitaţie in vederea vânzării imobilului „Magazin sătesc Ştefanesti ( clădire
grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj este de 4.535 lei.
Art.5.- Se aprobă Caietul de sarcini privind vânzarea prin licitaţie publica a imobilului „Magazin
sătesc Ştefanesti ( clădire grajd)”, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj .
Art.6.- Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia in forma autentica la Biroul Notarului Public,
taxele aferente urmând a fi suportate de cumpărător.
Art.7.- 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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 75
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat, domnului Gulioiu Florian sinistrat din com. Roşia de Amaradia, judeţul Gorj , pentru reconstruirea locuinţei afectate de
alunecări de teren, in vatra de sat Cojani, 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 serviciului 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;
- Solicitarea cu nr. 9845/19.06.2012 a d-lui Gulioiu Florian, din comuna Roşia de Amaradia,
judeţul Gorj, privind atribuirea a unui lot, pentru reconstrucţia locuinţei în regie proprie, în vatra de sat
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- 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 folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul cu nr.207 în suprafaţă
de 979,00 mp, d-lui Gulioiu Florian din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, pentru reconstruirea
locuinţei in regie proprie în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti (plan de situaţie anexat).
Art.2.- (1)Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului menţionat la art.1 este obligat să
înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului şi să o realizeze în
conformitate cu Legea nr. 50 / 1991, republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului.
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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 76

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea si structura Comisiei sociale de analizare a solicitărilor/cererilor privind
repartizarea de locuinţe destinate închirierii pentru tineri cu vârsta pana la 35
ani construite prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Fond Locativ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile HCL 129 /2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul A.N.L;
- prevederile Legii 114/1996 , legea locuinţei republicata modificata si completata;
- prevederile Legii 152/1998 republicata 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 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , modificata prin HG
592/2006;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă constituirea si structura Comisiei sociale de analiza a solicitărilor/cererilor
depuse de către solicitanţi in vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţionala
pentru Locuinţe destinate tinerilor si familiilor de tineri in vârsta de pana la 35 de ani, in cadrul
programului de Construcţii pentru tineri destinate închirierii, in concordanta cu strategia Ministerului
Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuinţei, după cum urmează :
Calina Iuliu
- viceprimar
-presedinte
Vladut Grigore Alin
- secretar
-vicepresedinte
Calugaru Mihaela
- inspector
-membru
Luntraru Cristian
-inspector
-membru
Ardeleanu Dolores
-inspector
-membru
Corici Sorin
-consilier superior
- membru
Berbecel Georgeta
-consilier
-membru
Cocheci Constantin
- consilier local
- membru
Motorga Florin
-consilier local
-membru
Coman Gabriela Loredana - consilier local
- membru
Fugaru Ion
- consilier local
- membru
Calitou Claudiu
-inspector
-membru supleant
Calina Adrian
- consilier
- membru supleant
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti , Comisia Sociala si 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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Boţoteanu Marian Valentin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012

Nr. 77
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii „Profesor Constantin C. Mazilu”
corpului vechi al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- solicitarea absolvenţilor primei promoţii de elevi ai Şcolii Medie Mixtă Tg.Cărbuneşti nr. 11.711
din data de 24.07.2012;
- adresa nr. 258/2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;
- adresa nr. 2581050 din 24.07.2012 a Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu”;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă atribuirea denumirii „Profesor Constantin C. Mazilu” corpului vechi al
Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti,
şi conducerea Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 78

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti in cadrul
Societăţii Comerciale SALUBRIS GILORT S.R.L.

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile art.45, alin.2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata
cu modificările ulterioare
- prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- art.6 si art.90 din Ordonanţa de urgenta nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- adresa cu nr. 517342/09.08.2012 emisa de O.R.C. Gorj;
- actul constitutiv al S.C. Salubris Gilort S.R.L.;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se numeşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti domnul Mazilu Mihai Viorel, cetăţean român,
născut la data de 21.08.1962, in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, domiciliat in oraşul Tg.Cărbuneşti,
str. Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, identificat cu C.I. seria GZ, nr. 378834/2010- SPCLEP
Tg.Cărbuneşti, având CNP 1620821181143, ca reprezentant al asociatului persoana juridica - oraşul
Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, având C.U.I. 4898681, in cadrul S.C. Salubris Gilort
S.R.L.
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 13.08.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 13 august 2012
Nr. 79

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 3 ani a unor spatii Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile
locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- Solicitarea cu nr.13953/06.09.2012 din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor
Vladimirescu” Gorj;
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 folosinţă gratuită pe o perioada limitata de 3 ani, Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj a următoarelor spaţii din sediul nou SPCLEP, oraş
Tg.Cărbuneşti: -o încăpere in suprafaţa de 19,4 mp pentru comandantul structurii situata in subsolul
clădirii SPCLEP;
-o încăpere in suprafaţa de 3,9 mp pentru păstrarea armamentului si muniţiei situata la
parterul clădirii SPCLEP;
-o încăpere in suprafaţa de 46 mp pentru echiparea si pregătirea efectivelor de jandarmi
situata in subsolul clădirii SPCLEP;
-o încăpere in suprafaţa de 32 mp cu destinaţia dispecerat situata la parterul clădirii
SPCLEP;
- doua spatii de parcare pentru mijloace auto de patrulare si intervenţie;
Art.2.- Predarea-primirea încăperilor menţionate se va face in baza unui proces-verbal de predareprimire intre părţi.
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 17.09.2012, la
care au participat 11 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Boţoteanu Marian Valentin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012

Nr. 80
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului SĂVESCU GRIGORE

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- adresa nr. 2036/26.08.2021 din partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL, înregistrată la
Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 14.213/10.09.2012;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii 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.31 alin.(5 )şi 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 SĂVESCU GRIGORE, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din
iunie 2012.
Art.2.- Domnul Săvescu Grigore 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 judeţului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la
care au participat 12 consilieri locali din 13 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 81

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 1/10593 / 20.08.2012, emisa de Consiliul Judeţean Gorj – alocare sume pentru drumuri ,
conform HG 577 / 1997;
- decizia nr. 642 / 30.08.2012- emisa de Direcţia Generala a Finanţelor Publice Gorj – privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
- decizia nr. 644 din 04.09.2012 – privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor pentru finanţarea
drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţii lunare;
- decizia nr. 645 /06.09.2012- privind modificarea si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor , municipiilor;
- referat nr.14.188 / 10.09.2012 – întocmit de Corici Sorin, sef birou Administrarea Domeniului
Public si Privat;
- referat nr. 13.293 / 27.08.2012, întocmit de Ciontescu Constanta – consilier superior in cadrul
biroului Administrarea Domeniului Public si privat ;
- adresa nr. 550 / 29.08.2012, emisa de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrata la Primăria
Oraş Tg.Cărbuneşti cu nr. 13.400 / 29.08.2012;
- referat nr. 13.162 / 23.08.2012 , întocmit de Dobrota Vasile – sef serviciu Centrul Cultural Tudor
Arghezi ;
- referat nr. 12.739 / 14.08.2012 – întocmit de Luntraru Cristian – delegat la C. S Gilortul , privind
suplimentarea creditelor aprobate prin HCL nr. 3 / 2012;
- contul de execuţie la data de 31.08.2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de + 386,79 mii lei şi modificările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 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 2012 cu suma de + 39,71 mii lei pe capitole bugetare şi modificările de
credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi
2 voturi contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 82

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit
d-nei Şoldea Cristina, conform Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti ,
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 biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune
retragerea dreptului de folosinţa a terenului atribuit prin H.C.L; nr 79/28.06.2011;
- P.U.G. ,aprobat prin H.C.L nr.111/2007
- P.U.Z, vatra sat Cojani pentru sinistraţii din comunele Bustuchin si Roşia de Amaradia, jud. Gorj;
- 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 (lot nr. 68)
atribuit prin H.C.L nr. 79/28.06.2011 d-nei Şoldea Cristina, 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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 83

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 (Balmuş Ion -Adrian şi
Goga Veronica), în vederea realizării unei locuinţe 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;
- Solicitările cu nr. 11095/2012 a d-lui Balmuş Ion Adrian din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada
Gilortului, nr.69 si nr.13054/.2012 a d-nei Goga Veronica din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani,
nr.116, judeţul Gorj;
- 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 d-lui Balmuş Ion Adrian, situat in satul Cojani, oraşul
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj. (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
500,00 mp. (20x25) lotul cu nr. 65, d-nei Goga Veronica, situat în satul Cojani, oraşul Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj (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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 84
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind avizarea documentaţiei P.U.Z. „CENTRALA FOTOVOLTAICA 6 MW"
Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Cererea d-lui Drăgulescu Vasile reprezentant al SC ENERGO ENERGY S.R.L Tg.Cărbuneşti,
în calitate de administrator, înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti sub nr. 13.362/28.08.2012;
- prevederile Ordinului 176/N/2000 al M.L.P.A.T – Ghidul privind metodologia de elaborare si
conţinutul cadru al P.U.Z indicativ GH-010-2000;
- art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2, alin.2 si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si
recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al
fotogrammetriei si al cartografiei;
- art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată , actualizată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se avizează documentaţia PLAN URBANISTIC ZONAL „CENTRALA
FOTOVOLTAICA 6 MW”, întocmit de S.C PROREDRUM S.R.L, architect Iulian S. Camui, în
conformitate cu proiect nr.19/2012.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 85

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC" –
Amplasament: oraşul Tg.Cărbuneşti, sat Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Cererea domnului Bădiţa Lauru reprezentant al SC EYE MALL S.R.L în calitate de Director
Executiv, înregistrată la Primăria oraşului Tg-Carbunesti sub nr. 14264/11.09.2012;
- H.C.L nr.66/11.07.2012 privind avizare P.U.Z;
- avizul tehnic nr.12/07.09.2012 de la Consiliul Judeţean Gorj si anexa nr.11426/07.09.2012 cu
avizele obţinute pentru aprobarea P.U.Z si R.L.U;
- prevederile Ordinului 176/N/2000 al M.L.P.A.T –Ghidul privind metodologia de elaborare si
conţinutul cadru al P.U.Z indicativ GH-010-2000;
- art.25, alin.1, art. 37 alin.5 si art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.2, alin.2 si art 23 alin (2) si (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată, cu modificările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr.108 /2010 privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si
recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al
fotogrammetriei si al cartografiei;
- art. 36, alin.5, lit.c şi art. 45, alin.2, lit.e şi art.121, alin.3 şi 4 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată , actualizată;
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 PLAN URBANISTIC ZONAL şi REGULAMENTUL LOCAL DE
URBANISM „PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC”, amplasament - oraşul Tg.Cărbuneşti, sat
Cărbuneşti-sat, judeţul Gorj-, întocmit de S.C ALPIN CONSTRUCT S.R.L, arhitect Monica Gabriela
C. Alincai, în conformitate cu proiect nr. A 462/2012.
Art.2.- Se aprobă introducerea in intravilanul oraşului Tg.Cărbuneşti, satul Carbunesti-sat a
terenului în suprafaţă de 52,1007 ha, intabulat în CF nr.36046 a localităţii Tg.Cărbuneşti, număr
cadastral 36046, prevăzut în P.U.Z-ul menţionat la art.1.
Art.3.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti 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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 1 vot contra .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 86
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii Microbuzului pentru transport elevi
marca Ford cu numărul de înmatriculare GJ-12-SGU

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Codul civil;
- contractul de închiriere;
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 Microbuzului pentru transport elevi marca Ford cu numărul de
înmatriculare GJ-12-SGU, conform Contractului de Închiriere încheiat cu Şcoala Generală nr. 1
„George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului domnul Mazilu Mihai Viorel pentru a semna
contractul de închirire menţionat la art.1.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti,
şi conducerea Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti, vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 87

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru canalizare,
în oraşul Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 5154/10.07.2012(11921/30.07.2012) a 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.2380791-2/18.07.2012;
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 1,95 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare în oraşul Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Noul tarif se va aplica începând cu data de intrare în funcţiune a staţiei de epurare
Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- 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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 88

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării unui autovehicul nou, marca
Dacia Duster Laureate 4 x 4 1,5/110cp prin leasing financiar

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- HCL NR.72/13.08.2012 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 in
care s-au aprobat creditele bugetare necesare achiziţiei maşinii la cap.51.02 - autorităţi executive in
suma de 85.000 lei;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 293/2011 - privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- contul de execuţie al bugetului la data de 15.08.2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aproba achiziţionarea unui autovehicul nou - marca Dacia Duster Laureate 4 x 4, 1,5/110cp
Diesel, prin leasing financiar, cu plata în 48 luni, avans 30%. Creditele bugetare pentru efectuarea
plaţilor nete se vor aproba în bugetul de venituri si cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti în fiecare an
bugetar.
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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru,
1 vot contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 89

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de închiriere nr. 13726/07.10.2011 încheiat cu
Cumpănaşu Andreea Daniela şi scoaterea la licitaţie publica în vederea închirierii spaţiului
în 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;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Solicitarea cu nr. de înregistrare 10950/09.07.2012, de reziliere a contractului de închiriere nr.
5109/25.03.2011 a d-nei Cumpănaşu Andreea Daniela;
- Solicitarea din partea doamnei Guran Mariana Camelia, cu nr. de înregistrare 12967/20.08.2012,
privind intenţia de închiriere a spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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 aprobă rezilierea contractului de închiriere nr. 13726/07.10.2011, încheiat cu
Cumpănaşu Andreea Daniela, pentru spaţiul in suprafaţa de 85,69 mp situat in imobilul ,,Restaurant
Piata”, din piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 01.07.2012.
Art.2.- (1) Se aprobă Caietul de sarcini si scoaterea la licitaţie publica in vederea închirierii
spaţiului in suprafaţa de 85,69 mp, situat in imobilul ,,Restaurant Piata”, 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.- 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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 90

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind darea in folosinţa gratuita pe o perioada de 3 ani a spaţiului în suprafaţă
de 148,52 mp- Clubul Pensionarilor(fosta CT-1), Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile
locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ,
care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- Solicitarea cu nr.14339/12.09.2012 din partea Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” 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 darea în folosinţa gratuita pe o perioada limitata de 3 ani, Asociaţiei Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti a spaţiului în suprafaţă de
148,52 mp- Clubul Pensionarilor(fosta CT-1), situat în strada Minerilor, nr. 6, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Sf.Constantin şi Elena” Tg.Cărbuneşti
se obligă să plătească din fondurile proprii cheltuielile cu utilităţile (apă, canal, gaze naturale, energie
electrică, etc), cheltuielile de întreţinere şi reparaţii curente pentru spaţiul folosit, precum şi dotările cu
mobilier şi accesorii corespunzătoare petrecerii timpului liber de către pensionari, în caz contrar se va
retrage dreptul de folosinţă gratuită.
Art.3.- Predarea-primirea spaţiului menţionat la art.1 se va face in baza unui proces-verbal de
predare-primire intre părţi.
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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 91

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in
viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a - IV-a , an competiţional 2012-2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al delegatului echipei C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti d-l Luntraru Cristian
înregistrat cu nr. 12.412/08.08.2012;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr.69 din 28.04.2000 a educaţiei fizice si sportului ;
- Hotărârea Guvernului nr. 144 din 28.11.2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru
activitatea sportive;
- 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 participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in
viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a -IV-a, an competiţional 2012-2013.
Art.2.- Sumele necesare a fi utilizate pentru participarea echipelor de fotbal seniori si juniori ale
C.S Gilortul Tg.Cărbuneşti in viitoarea ediţie a Campionatului Judeţean Liga a –IV-a se vor aproba prin
rectificare bugetara.
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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 92

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentelor nr.1 sc.2 şi nr. 5 sc.1 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.12242/06.07.2007 privind solicitarea de locuinţa depusă de doamna Rusu
Gabriela Ionela.
- cererea cu nr.9074/05.06.2012 privind solicitarea de locuinţa depusă de doamna Caltaru
Mariana.
- 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.
- procesul-verbal al comisie de analiză a cererilor de locuinţe ANL;
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 apartamentelor nr.1 sc. 2 şi nr. 5 sc.1 din blocul ANL situat pe
strada. Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti, începând 20.09.2012 doamnelor Rusu Gabriela
Ionela şi Caltaru Mariana.
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 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 93

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
în Consiliul de Administraţie al Şcolii Generale nr. 1 „George Uscătescu” şi
în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- adresa nr. 1231/17.08.2012 a Şcolii Generale „George Uscătescu” înregistrată la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 12.884/17.08.2012;
- adresa nr. 2047 din 10.09.2012 a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria
Tg.Cărbuneşti la nr. 14.218 din 10.09.2012;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează ca reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul
de Administraţie al Şcolii Generale nr.1 „George Uscătescu” Tg.Cărbuneşti doamna COMAN
GABRIELA-LOREDANA
Art.2.- Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul
de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti doamna NOVAC AURORAVICTORIA şi domnul BOŢOTEANU VALENTIN-MARIAN .
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerile celor
două instituţii de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 17 septembrie 2012
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 668 / 12.08.2012- privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul
2012;
- adresa nr. 42803/14.09.2012 anexă la decizia nr. 642/30.08.2012 emisa de Direcţia Generala a
Finanţelor Publice Gorj – privind repartizarea pe trimestre a sumei de 4000lei.;
- referat nr.14821 / 24.09.2012 – întocmit de Corici Sorin, sef birou Administrarea Domeniului
Public si Privat;
- adresa nr. 5.280/ 21.09.2012, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrata la
Primăria Oraş Tg.Cărbuneşti cu nr.14823 / 24.09.2012;
- referat nr. 14589 / 19.09.2012 , întocmit de Dobrotă Vasile – sef serviciu Centrul Cultural Tudor
Arghezi ;
- contul de execuţie la data de 21.09.2012;
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 de credite bugetare în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli
pe anul 2012, pe capitole bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 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 2012 cu suma de + 3.252,50 mii lei pe capitole bugetare şi modificările de
credite bugetare în cadrul aceluiaşi buget, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 27.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi
1 vot contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Boţoteanu Marian Valentin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012

Nr. 95
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transmiterea fără plată comunei Turburea, judeţul Gorj a mijlocului fix
Microbuz transport şcolari, marca ARO

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul cu nr. 14884 din 24.09.2012 întocmit de biroul ADPP;
- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice modificată si completată;
- solicitarea nr. 14.815/21.09.2012 din partea Primăriei comunei Turburea cu privire la preluarea
microbuzului pentru transport şcolari ARO;
- 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;
- 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 transmiterea fără plată comunei Turburea, judeţul Gorj a mijlocului fix
Microbuz pentru transport şcolari marca ARO, cu numărul de înmatriculare GJ-03-SLF, conform HG
841/1995 modificată şi completată.
Art.2.- Predarea-primirea Microbuzului şcolar se va face pe baza de proces-verbal semnat intre
cele doua 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 extraordinare din data 27.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012
Nr. 96

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 extraordinare din data 27.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
1 vot contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 97/27.09.2012

1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu următoarele
poziţii:

Nr.
crt.

Codul de Denumirea
clasificare bunului

Elemente de
identificare

134

1.3.7.2.

A.Origine şi destinaţie:
Râul Gilort – DC 27 Ştefăneşti
Km.0+0,093 şi Km 0+1,342
- lungimea str.: 0,093km
- lăţimea medie : 4 m
- lungime str. 1,342 km
- lăţime medie :3 m
B. Zona de Protecţie :
- lungime 2 x 0,093 km
- lungime 2 x 1,342 km
- lăţime 1,5 m

Drum
De 10830

Anul
dobân
dirii

2012

Valoare de Situaţia
inventar
juridică actuală
-mii leiProprietate
publica
a
oraşului Târgu
Cărbuneşti, în
administrarea
Consiliului
Local
Târgu
Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării articolului nr. 8 din contractul de concesiune
nr. 2957 din 15.02.2012

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 al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei
oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Adresa nr. 15109/27.09.2012;
- prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii 215/2001- modificată, privind administraţia publică locală cu modificările şi
completările ulterioare;
- OG nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune, republicata;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art. I.- Se aprobă modificarea articolului nr. 8 din contractul de concesiune nr. 2957 din data de
15.02.2012, astfel : „Art.8.- Plata aferenta primului an de concesiune, se va face integral pana la data
de 31.12.2012, după care preţul concesiunii se va achita trimestrial, in primele 15 zile din a doua luna
a trimestrului pentru care se face plata”.
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 extraordinare din data 27.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru,
2 voturi contra şi 2 abţineri .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea celui de al treilea reprezentant al Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- adresa nr. 2171 din 26.09.2012 a Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la Primăria
Tg.Cărbuneşti la nr. 15.001 din 26.09.2012;
- prevederile Legii nr. 1/2011 – legea educaţiei naţionale;
- prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publica locala , republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
- propunerile formulate în cadrul şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se desemnează cel de al treilea reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti - domnul
COCHECI CONSTANTIN.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi conducerea instituţiei
de învăţământ vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 27.09.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru
1 vot contra şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 27 septembrie 2012
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al
domnului CIOPLEA ION

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- adresele nr. 17.099/25.10.2012 (2091/25.10.2012) şi nr. 15139/28.09.2012 (2064/27.09.2012) din
partea ORGANIZAŢIEI JUDEŢENE GORJ a PDL;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii 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.31 alin.(5 )şi 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 CIOPLEA ION, candidat pe lista Partidului Democrat Liberal la alegerile locale din iunie
2012.
Art.2.- Domnul Cioplea Ion va fi membru în comisia de specialitate a consiliului local pentru
învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social – culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie
copii, tineret şi sport .
Art.3.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la
care au participat 13 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 100

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 668/12.09.2012- privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal pe anul 2012 ;
- referat nr. 15.997 / 11.10.2012 şi nr. 16.689/22.10.2012, întocmite de Ciontescu Constanta din cadrul
compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- referat nr. 16.249 / 16.10.2012, întocmit de Floarea Octavian, şofer in cadrul instituţiei;
- referat nr. 15.956 / 11.10.2012, întocmit de Diaconu Codruta Luminita, coordonator al SPCLEP ;
- adresa nr. 628 /18.10.2012(16.534 / 18.10.2012), emisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi;
- adresa nr. 230 / 18.10.2012 (16.491 / 18.10.2012) emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”;
- referat nr. 16.593/ 19.10.2012, întocmit de Luntraru Codruta, coordonator la Creşa de Copii ;
- referat nr. 12.838/16.08.2012 şi nr.15.550/16.08.2012, întocmite de Corici Sorin, sef birou ADPP;
- referatele nr. 15.571/11.10.2012 şi nr. 15.801/11.10.2012, întocmite de Calugaru Mihaela, inspector
Gospodărie Urbana;
- adresa nr.5.880/22.10.2012 (16.821/23.10.2012), emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti;
- contul de execuţie la data de 15.10.2012 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de + 6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei nr. 2
(formular cod 14).
Art. 3. – Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din venituri
proprii si subvenţii pe anul 2012, pe capitole bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod 11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Boţoteanu Marian Valentin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 101

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului contribuţiei părinţilor la alocaţia de hrană pe copil/zi
la Creşa de Copii 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 nr. 15460/03.10.2012 al doamnei Luntraru Codruţa– coordonator la Creşa de
Copii Tg.Cărbuneşti ;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- procesul-verbal nr. 15451/2012 încheiat în data de 2.10.2012 între Creşa de Copii
Tg.Cărbuneşti reprezentată prin asistent medical coordonator Luntraru Codruţa şi Comitetul de părinţi ;
- H.G. nr. 421 din 16.04.2008 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană
pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială;
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 01.11.2012 se aprobă cuantumul contribuţiei părinţilor la alocaţia de
hrană pe copil/zi la Creşa de Copii Tg.Cărbuneşti în sumă de 7 lei.
Art.2.- Sumele încasate lunar din contribuţia părinţilor se depun la casieria instituţiei, constituind
sursă de venituri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli, cod 21.33.02.10 şi se vor utiliza pentru
achiziţionarea de alimente.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi Creşa de Copii
Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru,
şi 1 abţinere .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 102

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea terenului in suprafaţă de 7,94 mp, situat in str. Minerilor, bl. B 22, oraş
Tg.Cărbuneşti, jud. Gorj doamnei Surupăceanu Ioana
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. 16116/ 15 oct. 2012 din partea d-nei Surupaceanu Ioana, privind concesionarea
terenului in suprafaţa de 7,94 mp, situat in Str. Minerilor bl.B 22;
- prevederile Legii 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aprobă Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafaţa de 7,94 mp,
situat in str. Minerilor, bl B 22, oraş Tg.Cărbuneşti, aferent balconului realizat ca extindere la
apartamentul nr. 1, parter, doamnei Surupăceanu Ioana.
Art.2.- Se aprobă concesionarea terenului in suprafaţa de 7,94 mp situat in str. Minerilor, bl B22,
oraş Tg.Cărbuneşti, aferent balconului realizat ca extindere la apartamentul nr.1, parter, doamnei
Surupăceanu Ioana pe durata existentei construcţiei, preţul fiind de 0,5 lei/mp/an.
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 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 103

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 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru
şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 104

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 104/30.10.2012

1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu următoarele
poziţii:

Nr.
crt.

Codul de Denumirea
clasificare bunului

Elemente de
identificare

135

1.3.7.2.

A.Origine şi destinaţie:
DS Tupşa –De 11597
Km.0+0,217;Km 0+0,129; şi
Km 0+1,504
- lungimea : 0,217km
2012
- lăţimea medie : 8m
- lungimea : 0,129km
- lăţimea medie : 6m
- lungime : 1,504 km
- lăţime medie :3 m
B. Zona de Protecţie :
- lungime 2 x 1,504 km
- lăţime 1 m

Drum
De10531/1
De10531
De 10506

Anul
dobân
dirii

Valoare de Situaţia
inventar
juridică actuală
-mii leiProprietate
publica
a
oraşului Târgu
Cărbuneşti, în
administrarea
Consiliului
Local
Târgu
Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind repartiţia apartamentului nr. 8, sc. 3 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. 117/06.01.2009 privind solicitarea de locuinţa depusa de dna Gîscă Elena
Daniela;
- 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 nr. 152 1998 ;
- prevederile HG 592/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare
a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , aprobate prin
HG nr. 962/2001.
- procesul-verbal al comisie de analiză a cererilor de locuinţe ANL nr 17.285/29.10.2012;
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. 8 sc. 3 din blocul ANL situat pe strada. Pădurea
Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti, începând cu data 01.11.2012 doamnei Gîscă Elena Daniela.
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 ordinare din data 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 105

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
noiembrie, decembrie 2012 şi ianuarie 2013

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 alin.(3) 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 şedinţa consiliului local din data de 30.10.2012;
În temeiul art.35 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul COCHECI CONSTANTIN se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă
pentru lunile noiembrie, decembrie 2012 şi ianuarie 2013.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 30.10.2012, la
care au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Boţoteanu Marian Valentin

Tg.Cărbuneşti, 30 octombrie 2012
Nr. 106

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

OMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 803/02.11.2012- transmisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj privind
repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor,oraşelor şi municipiilor în conformitate cu OUG nr. 61/2012;
- referat nr. 16487 / 18.10.2012 şi nr. 17.397/31.10.2012, întocmite de Ciontescu Constanta din
cadrul
compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- adresa nr. 669 /08.11.2012(18.004 / 08.11.2012), emisa de Colegiul Naţional Tudor Arghezi;
- adresa nr. 261 / 08.11.2012 (18.049 /08.11.2012) emisa de Şcoala Generala „George Uscatescu”;
- referat nr. 17.924/ 19.10.2012, întocmit de Dobrotă Vasile – şef serviciu Cultură - Sport;
- referat nr. 18.139/12.11.2012 întocmit de Glodeanu Alin;
- contul de execuţie la data de 31.10.2012 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe
capitole bugetare, cu suma de + 120,20 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de
credite bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei
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 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 14,00 mii lei şi
modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod
11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul

Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti
si DSC
Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data
12.11.2012
la care au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi
pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL
ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore
Alin

Tg.Cărbuneşti, 12.11. 2012
Nr. 107
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- deciziile nr.820/09.11.2012(18.931/13.11.2012), nr.837/22.11.2012(19.356/23.11.2012) emise de Direcţia
Generala a Finanţelor Publice;
- adresa nr. 14.974/23.11.2012 (19.366/23.11.2012) transmise de Consiliul Judeţean Gorj;
- decizia nr. 832 /19.11.2012, emisa de Direcţia Finanţelor Publice Gorj, majorarea nivelului maxim de
cheltuieli de personal;
- adresa nr. 8724 / 14.11.2012, transmisa de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, înregistrata la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 18.467 / 14.11.2012;
- referat nr. 19.341 / 23.11.2012, întocmit de Diaconu Codruta, coordonator SPCLEP;
- referat nr. 18.890 / 19.11.2012, întocmit de Ciontescu Constanta din cadrul compart.ADPP;
- referat nr. 19.238 / 22.11.2012, întocmit de d-na Danaiata Daniela, consilier in cadrul biroului ADPP;
- referat nr. 19.214 / 22.11.2012, întocmit de Luntraru Codruta, coordonator Creşa de copii Tg.Cărbuneşti;

- referat nr. 18.923/19.11.2012, întocmit de d-na Calugaru Mihaela, insp.Gosp.Urbana;
- referat nr. 19.215 / 22.11.2012, întocmit de Dobrota Vasile, sef serviciu Cultura Sport;
-adresa nr.52311/27.11.2012(19.622/27.11.2012)- Trezoreria Tg.Cărbuneşti;
- adresa nr.6.948/23.11.2012(19.360/23.11.2012)- Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti;
- contul de execuţie la data de 15.11.2012 ;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe
capitole bugetare, cu suma de + 97,70 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite
bugetare, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei
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 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 1.903,50 mii lei şi
modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, conform anexei nr.3 (formular cod
11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul
Financiar „Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti
si DSC
Tg.Cărbuneşti) vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL
ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore
Alin
Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 108
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 aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti. însuşit prin Hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti nr.
55/02.09.1999 cu modificările şi completările ulterioare, la poziţiile 53 şi 54 având datele de
identificare prezentate în anexă, care constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2.- Se aprobă darea în administrarea a extinderilor de reţele realizate către operatorul
regional SC APAREGIO S.A. – C.E.D. Tg.Cărbuneşti pe bază de proces verbal.
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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
ORAŞULUI

Contrasemnează,
SECRETARUL
cons. jr. Vlăduţ Grigore

Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 109

Anexă la HCL nr. 109/28.11.2012

1. Se completează Inventarul domeniul public al oraşului Târgu Cărbuneşti cu
următoarele poziţii:

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

53

1.8.6

Sisteme de
alimentare cu
apa

a)Localitatea oraş Tg
Cărbuneşti
Reţea PE Dn 75 =109 ml
Reţea PE Dn 50 = 77,5 ml
Cămin cu apometru Dn 30
=4 buc
Cămin vane = 1 buc

54

1.8.7

Canalizare
menajera

Cămin vizitare cu capac
carosabil = 19 buc
Reţea canalizare ţeava
PVC=614 ml

Anul
Valoare de
doban- inventar
dirii
- lei2012
40764,80

234552,85

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă gratuita asupra spaţiului in suprafaţa de 148,52 mp Clubul Pensionarilor ( fosta CT1) acordat Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
„Sf. Constantin si Elena” 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 ;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
- HCL nr.91 din 17 septembrie 2012;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă retragerea dreptului de folosinţa gratuita acordat Asociaţiei Casa de Ajutor
Reciproc a Pensionarilor „Sf. Constantin si Elena” Tg.Cărbuneşti asupra spaţiului in suprafaţa de
148,52 mp - Clubul Pensionarilor ( fosta CT-1 ), situat in strada Minerilor, nr.6, oraş
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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
ORAŞULUI

Contrasemnează,
SECRETARUL
cons. jr. Vlăduţ Grigore

Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 110

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea in favoarea SC EYE MALL SRL a drepturilor de uz, servitute si amplasare privind
drumurile de exploatare, drumurile comunale si străzile ce aparţin 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 al biroului ADPP;
- Cererea înregistrata cu nr. 19287/22.11.2012 a SC EYE MALL SRL
- Prevederile HG nr. 968/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum si al
municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Gorj, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;
- Prevederile art. 13 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si
completările ulterioare;

- H.G. nr 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.l.- Se constituie in favoarea SC SC EYE MALL SRL cu sediul in Municipiul Craiova, B-dul
Carol I nr 72, jud. Dolj, înmatriculata la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J16/491/26.03.2009, cod
fiscal RO 19133962, precum si tuturor si oricăror reprezentanţi ai furnizorilor de servicii si produse,
pentru construcţia a 2 parcuri fotovoltaice 1 si 2 amplasate pe terenul in suprafaţa de 521007 mp cu Nr.
Cadastral 36046, tarlaua nr.81, parcelele 10504, 10495 si 10493, înscris in cartea funciara cu nr. 36046 a
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj următoarele drepturi:
1. - Dreptul de uz si de servitute, ori de cate ori este necesar, asupra tuturor drumurilor de
exploatare, comunale si străzi aflate pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, cu piciorul,
autovehicule, maşini si utilaje.
2. - Dreptul de a amplasa instalaţiile electrice ale parcurilor fotovoltaice 1 si 2 si ale racordului la
reţeaua electrica si de a executa orice lucrare va fi necesara pentru accesul la parcurile fotovoltaice si
pentru conectarea acestora la reţea prin pozarea cablurilor de 20 kV conform specificaţiilor din ATR nr.
00150000051 si ATR nr. 001500000074 din 11.09.2012. Pozarea cablurilor electrice se va face la o
adâncime de 1 m , pe pat de nisip, in zona drumurilor de exploatare, comunale si străzilor astfel:
- Parc 1: - Drum de exploatare DE10560; L=1231m; - Drum comunal DC 27; L=1624m; - Drum
de exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit Nestor Vornicescu; L=622m.
Lungimea totala a traseului cablu 20 Kv pentru Parc 1 este L=4. 838m
- Parc 2: - Drum de exploatare DE10560; L=1238m; - Drum comunal DC 27; L=1624m; -Drum de
exploatare DE 10359; L=1361m; - Str. Mitropolit Nestor Vornicescu; L=622m
Lungimea totala a traseului cablu 20 Kv pentru Parc 2 este L=4845m
Art.2. - Aceste drepturi se constituie pe toata perioada de construcţie si funcţionare a parcurilor
fotovoltaice 1 si 2 începând cu data adoptării prezentei hotărâri.

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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL
ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore
Alin
Art.3. -

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 111
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 14476/06.10.2005
si diminuarea suprafeţei utilizate.
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;
- Solicitare nr. 19270/22.11.2012 din partea SC MACESU SRL;
- 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 prelungirea contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2012 încheiat cu SC
MACESU SRL având ca obiect spaţiul situat in incinta Scolii Generale „George Uscatescu”
pentru o perioada de 3 ani.
Art.2.- Se aprobă diminuarea suprafeţei utilizate la spaţiul situat in incinta Scolii Generale
„George Uscatescu” de la 10 mp la 5.64 mp conform releveu.
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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 3 voturi
contra.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
ORAŞULUI

Contrasemnează,
SECRETARUL
cons. jr. Vlăduţ Grigore

Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 112

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului 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 H.G. nr.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 2010;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea 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 2013 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:

a) se stabilesc valorile impozabile impozitele, taxele locale si amenzile in sume fixe pentru
anul fiscal 2013 astfel cum sunt redate in anexă pag. 1-12 si 16-21, anexă care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
b) cota prevăzută la art.253, alin. 2 din L. 571/2003 si HG 44/2004 cu modificările ulterioare
privind calculul impozitului datorat de persoane juridice se stabileşte la 1,5%.
c) cota prevăzută la art.253, alin. 6 din L. 571/2003 şi HG 44/2004 cu modificările ulterioare
pentru clădirile care nu au fost reevaluate se stabileşte astfel:
- 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţa;
- 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de
referinţa.
d) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.263, alin.4 si 5 din
Lg.571/2003 cu modificările ulterioare sunt prevăzute în anexă pag. 13-15, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
e) cota prevăzută la art.270 alin.4 - taxa pentru reclama si publicitate - din L. 571/2003 si HG
44/2004 cu modificările ulterioare se stabileşte la 3%.
f) cota prevăzuta la art. 279, alin. 2 – taxa hoteliera - din Legea nr. 571/2003 cu modificările
ulterioare se stabileşte in cota de 1% din valoarea totala a cazării/tariful de cazare pentru fiecare
zi de sejur a turistului care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se
realizează cazarea, odată cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.

Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 255 alin 2, art. 260 alin.2 şi art. 265 alin. 2 din L. 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 2013 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu
modificările aduse prin HCL nr.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 2013.
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 2013, se aplică in conformitate
cu 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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
ORAŞULUI

Contrasemnează,
SECRETARUL
cons. jr. Vlăduţ Grigore

Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11.2012
Nr. 113

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti,
prin încredinţare directa, domnului Dumitraşcu Titu Victoras

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;
- Solicitare nr. 19353 /23.11.2012 din partea domnului Dumitrascu Titu Victoras ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
- 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 concesionarea terenului in suprafaţa de 15 mp situat in Str. Trandafirilor, bl.
B14, Sc.1, parter, Ap. 2, prin încredinţare directa domnului Dumitrascu Titu Victoras.
Art.2.- Durata concesiunii este de 5 ani, preţul fiind de 24 lei/mp/an .
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 28.11.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
ORAŞULUI

Contrasemnează,
SECRETARUL
cons. jr. Vlăduţ Grigore

Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012

Nr. 114

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare, Organigramei si Statutul de
funcţii
ale C.S. „Gilortul” 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 delegatului echipei C.S Gilortul Tg-Carbunesti d-l Luntraru
Cristian inregistrat cu nr19117/21.11.2012;
- Prevederile art.21 alin.(1) punctual b, art.22 alin.(1) si (2),art.29 alin.(1), art.30, art.67
alin.(2) litera c) din Legea educatiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările
ulterioare , ale art.36 alin.(2) lit.d) si alin. (6) lit. a) punctual 6, si art.123, din Legea
nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală 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.- (1) Se aproba Regulamentul de organizare si funcţionare a Clubului Sportiv
Gilortul
Tg-Carbunesti, prevăzut în anexa nr.1.
(2) Se modifică Sediul Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti din strada Eroilor,
nr.8, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj in oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Mitropolit Nestor
Vornicescu, nr.4, judeţul Gorj.
(3) Se aproba transmiterea stadionului oraşului Tg.Cărbuneşti, după finalizarea
lucrurilor de reabilitare aflate in curs de desfăşurare, in folosinţa gratuita Clubului Sportiv
Gilortul Tg-Carbunesti.
(4) Predarea –preluarea imobilului prevăzut la alin.(3) se face pe baza de proces –
verbal încheiat intre deţinătorul actual - orasul Tg.Carbunesti si Clubul Sportiv Gilortul TgCarbunesti.

(5) Orice dispoziţie contrara îşi încetează aplicabilitatea cu data adoptării prezentei
hotărâri.
Art.2.- Finanţarea cheltuielilor curente si de capital ale Clubului Sportiv Gilortul TgCarbunesti se asigura din venituri proprii, alocaţii de la bugetul local si din alte surse prevăzute
de lege.
Art.3.- Se aprobă organigrama si statutul de funcţii ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti,
potrivit anexelor nr.2 si nr. 3..
Art.4.- Se aprobă persoanele care vor face parte din Consiliul de Administraţie al C.S
Gilortul Tg-Carbunesti, având calitatea de membrii, potrivit anexei nr.4.
Art.5.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea CS
Gilortul Tg. Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.11.2012 la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL
ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore
Alin

Tg.Cărbuneşti, 28.11. 2012
Nr. 115
Anexa nr.1 la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CLUBULUI SPORTIV
„GILORTUL” TG-CĂRBUNEŞTI
CAPITOLUL I
ORGANIZARE-FORMA JURIDICA-DENUMIRE –SEDIU
Art 1. (1) Clubul Sportiv „ Gilortul” Tg-Cărbuneşti , este persoană juridică de drept
public organizat în subordinea Consiliului Local, in temeiul Legii educatiei fizice si sportului
nr.69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare.
( 2). Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Carbunesti îşi desfăşoară activitatea în conformitate
cu prevederile legale în vigoare şi cu prezentul Regulament de Organizare si Functionare
(denumit in cele ce urmeaza ,, Regulament”)..
(3). Clubul Sportiv „Gilortul” se organizează şi funcţionează după regulamentul de
organizare şi funcţionare propriu, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local Tg-Cărbuneşti şi se
bucură de drepturile conferite de legislaţia în vigoare.

(4) . C.S Gilortul Tg-Carbunesti are deplina autonomie in stabilirea si realizarea
programelor proprii, in consens cu politicile sportive ale autoritatilor locale , concepute pentru a
raspunde nevoilor comunitatii.
Art 2. (1) Denumirea structurii sportive este : CLUBUL SPORTIV „GILORTUL” TGCĂRBUNEŞTI
Schimbarea denumirii Clubului Sportiv „GILORTUL” Tg-Cărbuneşti se face numai prin
hotarare a Consiliului Local Tg-Carbunesti , pe baza avizului Autoritatii Naţionale pentru Sport
si Tineret si a raportului motivat al initiatorului unei astfel de operatiuni.
Insemnele si culorile C.S Gilortul Tg-Carbunesti sunt alb –albastru.
Art 3. Sediul Clubul Sportiv „Gilortul” Tg-Cărbuneşti este in orasul Tg-Carbunesti,
strada Trandafirilor, nr.41, judetul Gorj..
CAPITOLUL II
SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE –STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art 4 (1) Scopul C.S Gilortul Tg-Carbunesti il constituie organizarea si administrarea de
activitati sportive, prin dezvoltarea activitatii de performanta, selecţia, pregătirea şi participarea
la competiţii interne şi internaţionale;
(2) Obiectul de activitate al C.S Gilortul Tg-Carbunesti cuprinde urmatoarele:
a) Promovarea spiritului de fairplay , combaterea şi prevenirea violenţei şi dopajul în activitatea
proprie;
b) Promovarea uneia sau mai multor discipline sportive;
c) Administrarea bazei materiale proprii;
d) Organizarea de competiţii sportive în conformitate cu statutele şi regulamentele federaţiilor
sportive naţionale.
e) Atragerea de sponsori , coordonarea si facilitarea sponsorizarii activitatii sportive de catre
agentii economici , persoane fizice si juridice , din tara si strainatate;
f) C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a
obiectului de activitate , in conditiile legii.
Art. 5(1) C.S Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un presedinte si un vicepresedinte ,
conform organigramei aprobale prin hotarare a consiliului local.
(2) La data aprobarii prezentului regulament , sectiile pe ramuri sportive ale Clubul
Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti , sunt urmatoarele:
a) fotbal
b) handbal
c) atletism
d) şah
e) karate modern, karate traditional,karate WKC, karate WKF
f) tenis de camp
g) tenis de masa
(3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se poate afilia la federatiile sportive nationale,
corespunzatoare sectiilor pe ramurile sportive proprii si, dupa caz, la asociatiile locale, regionale
sau internationale corespunzatoare.
(4) Înfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea
face numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatea Nationale pentru Sport si
Tineret.

(5) Desfiinţarea unei secţii pe ramura sportiva a C.S Gilortul Tg-Carbunesti se va putea
face numai prin hotarare a consiliului local cu avizul Autoritatii Nationale pentru Sport si
Tineret.
(6) In cazul desfiintarii unei sectii pe ramura sportiva , C.S Gilortul Tg-Carbunesti are
obligatia de a intreprinde toate demersurile necesare pentru radierea acesteia din evidenta
federatiilor sportive nationale de specialitate , conform procedurii stabilite prin statutul acestora
si dupa caz, de la celalalte asociatii la care s-au afiliat.
(7) Conducerea C.S Gilortul Tg-Carbunest:
a) Conducerea executiva:
1. Presedinte;
2. Vicepresedinte;
3. Contabil;
b) Organul de conducere deliberativa:
1) Consiliul de administratie
(8) Aparatul functional:
1. Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii, Casierie si Delegat.
(9) C.S Gilortul Tg-Carbunesti hotaraste, in conditiile legii, cu acordul prealabil al consiliului
local,cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii
neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor
actiuni sau proiect de interes local.
CAPITOLUL III
PATRIMONIUL-FINANTARE-BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Art.6(1) Patrimoniul Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este format din drepturile si
obligatiile patrimoniale dobandite in conditiile legii.
(2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administreaza cu diligenta unui bun
proprietar, bunurile aflate in patrimoniul sau, atribuite in conditiile legii, prin hotarare a
consiliului local.
(3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti administraza baza materiala pentru
activitatea sportiva aflata in patrimoniul orasului Tg-Carbunesti, data in administrare sau in
folosinta gratuita. Bazele si instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt
considerate patrimoniu sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea consiliului
local.
Art.7(1) Cheltuielile directe si de capital ale Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti
sunt finantate din alocatii de la bugetul local si in completare din venituri proprii.
(2) Veniturile proprii realizate de Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti provin din:
a) Donatii si sponsorizari;
b) Reclama si publicitate;
c)Valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, altele decat
cele de domeniu public;
d) Indemnizatii obtinute din transferul sportivilor;
e) Alte venituri, conform dispozitiilor.
(3) Veniturile proprii realizate de Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti se incaseaza ,
se administreaza ,se utilizeaza si se contabilizeaza de catre acesta potrivit dispozitilor legale.

(4) Pentru realizarea scopului si a obiectivelor sale , Clubul Sportiv Gilortul TgCarbunesti va putea incheia conventii de cooperare economica , asociere cu alte persoane
juridice romane sau straine , numai cu aprobarea consiliului local.
(5) Sportivii din cadrul clubului sunt sportivi amatori care pot trece la sportivi de
performanta (profesionisti) si pentru buna desfasurare a activitatii si indeplinirea obiectivului de
activitate , Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va incheia contrate/conventii civile de prestari
servicii.
(6) Cheltuielile cu remuneratiile convenite de cele doua parti, club sportiv , vor fi
suportate din bugetul anual al Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti.

CAPITOLUL IV
ORGANELE DE CONDUCERE , ADMINISTRARE ,
COORDONARE SI CONTROL
Art.8(1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un Consiliu de
Administraţie,care are rol deliberativ si un presedinte care are atributii executive.
(2) Consiliul de Administratie este format din 7 membrii, numiti prin hotarare a
consiliului local Tg-Carbunesti.
(3) Din randul persoanelor desemnate se alege un presedinte, si un vicepresedinte.
Art 9(1) Consiliul de Administraţie are, în principal , următoarele atribuţii:
a) Organizează şi conduce activitatea clubului şi răspunde de îndeplinirea obiectivelor
stabilite;
b) Aprobă Regulamentul de ordine interioară al clubului şi asigură respectarea acestuia de
către personalul salariat;
c) Reprezintă, personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne/
sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale ,
organizaţii sau agenţi economici, precum şi cu persoanele fizice şi juridice române sau
străine;
d) Elaborează programele de dezvoltare pe termen mediu şi scurt ale clubului, în
concordanţă cu strategia naţională de dezvoltare a activităţii sportive;
e) Negociază şi semnează contracte şi alte acte juridice de angajare a clubului;
f) Coordonează şi controlează activitatea desfăşurată în cadrul secţiilor pe ramura de sport
din cadrul clubului, precum şi a antrenorilor, în vederea realizării scopului şi obiectivului
de activitate ale clubului;
g) Asigură aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
(2) Presedintele are urmatoarele atributii:
a) In calitate de ordonator terţiar de credite îndeplineşte toate atribuţiile ce-i revin , conform
dispoziţiilor legale în vigoare şi răspunde potrivit legii de;
b) Utilizarea creditelor bugetare, realizarea veniturilor, folosirea cu eficienţă şi eficacitate a
sumelor primite de la bugetul local,integritatea bunurilor încredinţate clubului;
c) Organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii,prezentarea la termen a dărilor de seamă
contabile asupra execuţiei bugetare, stabileşte şi deleagă atribuţii pe treptele ierarhice şi

funcţii, având în vedere regulamentul de organizare şi funcţionare propriu şi structura
organizatorică;
d) Răspunde, potrivit reglementărilor legale în vigoare de încadrarea personalului salariat din
subordine, organizează controlul îndeplinirii sarcinilor de către personalul din subordine şi
urmăreşte aplicarea măsurilor pe care le dispune;
e) Aplică, în condiţiile legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor, în cazul săvârşirii de abateri
disciplinare şi dispune repararea prejudiciilor aduse, aprobă planurile de pregătire prezentate
de antrenorii clubului, analizează, periodic, împreună cu antrenorii stadiul îndeplinirii
obiectivelor stabilite şi rezultatele realizate de sportivii legitimaţi la club, aprobă calendarul
competiţional intern şi internaţional al clubului şi urmăreşte derularea acestuia;
f) Urmăreşte pregătirea şi participarea sportivilor la competiţiile prevăzute în calendarul
competiţional intern şi internaţional al clubului , precum şi organizarea competiţiilor proprii
şi acţiunilor de selecţie, participă la principalele competiţii interne şi internaţionale ale
clubului; stabileşte pentru fiecare antrenor , prin fişa postului , numărul de grupe de sportivi
pe niveluri valorice şi numărul minim de sportivi legitimaţi sau nelegitimaţi cuprinşi în
pregătire, asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar şi a băncii
de date ale clubului , respectiv: actele normative în vigoare privind activitatea
sportivă,regulamentul de organizare şi funcţionare propriu, regulamentul de ordine
interioară;
g) Ordinele ministerului tineretului şi sportului repartizate clubului,statutele şi regulamentele
federaţiilor sportive naţionale la care clubul este afiliat, programele de dezvoltare pe termen
mediu şi scurt ale clubului,evidenţa sportivilor legitimaţi şi clasificaţi pe ramuri de
sport,rezultatele obţinute de sportivi în competiţiile interne şi internaţionale oficiale, dispune
măsuri pentru promovarea spiritului de fairplay şi pentru combaterea şi prevenirea violenţei
şi dopajului în activitatea clubului, asigură şi răspunde de integritatea, întreţinerea şi
funcţionarea în condiţii optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului, orice alte
atribuţii , cu excepţia celor date potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe.
(3) Vicepreşedintele asigură realizarea activităţii curente a clubului, în limita atribuţiilor
conferite de preşedinte, faţă de care este direct subordonat.
Vicepreşedintele este înlocuitorul de drept al preşedintelui clubului în situaţia absenţei acestuia
sau a vacantării postului de preşedinte ,până la alegerea unui nou preşedinte de către Consiliul de
Administraţie al Clubului Gilortul.
(4) Contabilul este numit prin dispoziţia preşedintelui Clubul Sportiv Gilortul TgCarbunesti.
Art.10(1) CONTABILUL
a) Asigura si raspunde de activitatea economico financiara;
b) Intocmeste situatiile financiare lunare, trimestriale si anuale;
c) Asigura verificarea actelor si a inregistrarilor notelor contabile atat in contabilitate cat si
in executie;
d) Organizeaza si raspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Clubul
Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, in conformitate cu prevederile legale , la termenele
stabilite;
e) Intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli anual , urmareste executarea lui
prin incadrarea cheltuielilor in limitele prevazute la fiecare articol bugetar , dupa
aprobarea acestuia;

f) Verifica actele de casa si banca , deconturile, situatia inventarierilor , raspunde de
efectuarea eficienta si legala a tuturor cheltuielilor si veniturilor;
g) Urmareste debitele institutiei si raspunde de instintarea conducerii privnd situatia
acestora;
h) Incheierea si gestionarea contractelor individuale de munca ale personalului angajat
inclusiv ale colaboratorilor;
i) Raspunde de organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale privind
activitatea Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti.
(2) Administrare Baze Sportive, Organizare Competitii Casierie si Delegat
a) Asigura curatenia si intretinerea bazei sportive;
b) Asigura gestiunea obiectelor de inventar , a mijlocelor fixe;
c) Efectueaza incasari si plati in numerar;
d) Ridica numerarul necesar efectuarii platilor;
e) Intocmeste evidenta tehnica operativa aferenta incasarilor si platilor;
f) Raspunde de luarea tuturor masurilor care sa asigure intretinerea , modernizarea , repararea
si exploatarea bazelor sportive si a altor echipamente din dotare, in conditii de deplina
siguranta;
g) Asigura in permanenta preschimbarea carnetelor de legitimare , a vizelor anuale pentru toti
sportivii si tehnicienii legitimati ai clubului;
h) Organizeaza , in conformitate cu planul anual competitii sportive interne, nationale si
internationale oficiale si amicale si raspunde direct de buna desfasurare a acestora;
i) Raspunde de obtinerea diferitelor documentatii de functionare ale Clubului Sportiv Gilortul
Tg-Carbunesti.
CAPITOLUL IV
DISPOZITII FINALE-DREPTURI EXCLUSIVE-LEGEA APLICABILA
Art.11 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este inscris in Registrul Sportiv ,
avand Certificat de Identitate Sportiva.
(2) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este afiliat la federatiile nationale aferente
sectiilor sportive.
Art.12 (1) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti detine exclusivitate cu privire la:
a) Dreptul asupra imaginii de club sau individuale , statica si in miscare a sportivilor in
echipament de concurs si de reprezentare , cand participa la competitii in numele Clubul
Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti;
b) Dreptul de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si a denumirii competitiilor
pe care le va organiza;
c) Drepturile de reclama , publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe
care le organizeaza sau la care participa , dupa caz;
d) Alte drepturi prevazute de lege.
(2) Drepturile mentionate la art.14 alin. (1) de mai sus pot fi cesionate de catre
Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, in conditiile legii.
Art.13 Prezentul Regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr.69/2000 a
educatiei fizice si sportului , cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii nr.215/2001
privind administratia publica locala , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare si

ale Regulamentului federatiilor nationale la care Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti va fi
afiliat.

Anexa nr.3 la la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012

STAT DE FUNCŢII
CLUBUL SPORTIV GILORTUL TG-CARBUNESTI
Functia

Nivel studii

Grad//treapta
profesionala

Număr de posturi

Contabil

S

II

1

Administrator

M

Treapta I

1

Organizator de competiţii

M

Treapta I

1

Delegat

M

Treapta I

1

Total posturi

-

-

4

Anexa nr.4 la la H.C.L NR. 115 din 28.11.2012

COMPONENTA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL
CLUBUL SPORTIV GILORTUL TG-CARBUNESTI
NUMELE SI PRENUMELE
1

CALINA IULIU

2.

COCHECI CONSTANTIN

CALITATEA

3.

LUNTRARU CRISTIAN

4.

BIRAU DANUT

5.

MOTORGA FLORIN

6.

MOTORGA VICTOR

7.

DRAGULESCU GABRIEL

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
PRIMĂRIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei (pagina 12) la HCL nr. 113/28.11.2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului 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 H.G. nr.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 2010;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal.
- Legea 209/13.11.2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal;
În temeiul art.45 alin.(6) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROPUNE
Art.1.- Pagina 12 - „Impozitul asupra mijloacelor de transport. Mijloace de transport cu
tracţiune mecanică” din Anexa la HCL nr. 113 din 28 noiembrie 2012 se modifică conform
anexei la prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.

PRIMAR,
ing.jr. MIHAI VIOREL MAZILU

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 1.281 / 29.11.2012, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice , inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 19.857 / 29.11.2012, privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal cu suma de
63.000 lei;
- decizia nr. 1.297 / 04.12.2012, transmisa de Directia Finantelor Publice Gorj, inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 20.156 /05.12.2012;
- adresa nr. 331 / 05.12.2012, emisa de Scoala Generala George Uscatescu, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti
cu nr. 20.288 / 06.12.2012;
- adresa nr. 690 / 05.12.2012 , emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu
nr. 20.421/ 07.12.2012;
- adresa nr. 7.134 / 04.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 20.131 / 04.12.2012;
- adresa nr. 7.193 /06.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 20.430 / 07.12.2012;
- contul de execuţie la data de 15.11.2012 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de -6,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 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 2012, pe capitole bugetare cu suma de + 69,00 mii lei conform anexei nr.3
(formular cod 11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 10.12.2012 la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 10.12.2012
Nr. 116

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Anexei (pagina 12) la HCL nr. 113/28.11.2012
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul compartimentului 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 H.G. nr.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 2010;
- OG. 59/2010 pentru modificarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OG. 30/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal;
- OUG.125/2011 pentru modificarea si completarea LG. 571/2003 privind Codul Fiscal.
- Legea 209/13.11.2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
571/2003- Codul Fiscal;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pagina 12 - „Impozitul asupra mijloacelor de transport. Mijloace de transport cu tracţiune
mecanică” din Anexa la HCL nr. 113 din 28 noiembrie 2012 se modifică conform anexei, care face
parte integrantă din prezenta hotîrâre.
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 extraordinare din data 10.12.2012 la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 10.12.2012
Nr. 117

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,
propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor şi a Listei solicitanţilor care nu au acces
la locuinţele pentru tineri destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană şi
Protecţia Mediului;
- art. 8 alin (2) si (3) din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederilor art. 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
- Procesul verbal nr. 20084/04.12.2012 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări
prin HCL 77/2012;
- Luând in considerare prevederile Hotărârii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr. 129 /2008 privind
aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in
repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii in oraşul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele
justificative pe care solicitanţii de locuinţe trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările
ulterioare si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor Legii privind locuinţele .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii,
propunerile privind ordinea si modul de soluţionare a cererilor prevăzută în anexa nr. 1.
Art.2.- Se aprobă Lista solicitanţilor care nu au acces la locuinţele pentru tineri destinate
închirierii prevăzută în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexelor nr. 1 si nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 10.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 10.12.2012
Nr. 118

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind diminuarea taxelor prevăzute de HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1 litera A şi
HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii pentru perioada
ianuarie şi februarie 2013
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;
- Referatul nr.20819/13.12.2012 întocmit de d-nul administrator Vladutescu Ovidiu;
- Legea nr. 273/2006 - privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare;
- Cererea persoanelor fizice si juridice nr. 19.734/28.11.2012 depusa la registratura instituţiei
prin care solicita diminuarea taxelor practicate in piaţa agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti, sector
industrial;
- Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu completările si 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 diminuarea cu 50% a taxelor prevăzute de HCL nr. 22 din 24.03.2010 articolul 1
litera A şi HCL nr.128 din 29.11.2011, practicate de Administraţia Pieţii, pentru comercianţii din piaţa
agroalimentara a oraşului Tg.Cărbuneşti –sectorul industrial pentru lunile ianuarie şi februarie 2013,
astfel:
Nr.
crt.

Denumire taxa

Taxa stabilita
conform HCL
128/29.11.2011

1

Taxa piata
lei/mp/zi
Taxa utilizare
stand lei /luna

2

Diminuare cu
50%

--

Taxa stabilita
conform HCL
22/24.03.2010
art.1 litera A
1,9

-0,90

Taxa propusa
de plata lunile
februarie si
martie 2012
1

500

-

-250

250

Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi Administraţia Pieţii vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 119

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor PSI începând cu 01.01.2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al şefului SVSU;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale ;
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
- Legea nr. 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.- Începând cu 01.01.2013 se aprobă taxele P.S.I., prevăzute în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti şi şeful
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 120

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

ANEXĂ
la H.C.L. nr. 120 /2012

TAXE P.S.I ÎNCEPÂND CU 01.01.2013

Contribuabili
1. Persoane fizice /familie
2. Agenţi economici:
a) cu suprafaţa până la 100 mp
b) cu suprafaţa între 100 şi 200 mp
c) cu suprafaţa peste 200 mp
d) depozite materiale de construcţii
e) fabrici de pâine particulare
f) farmacii umane şi veterinare
g) mori particulare
h) ateliere tâmplărie –circulare
i) staţii PECO
3. Unităţi financiar - bancare
4. Primării

Taxa - lei/an
3
40
70
180
350
180
120
180
180
700
400
Convenţii sau plata la
intervenţie

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea componenţei Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriu
(C.T.U.A.T.) orasul Tg-Carbunesti şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
C.T.U.A.T.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 37 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, 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 componenţa Comisiei Tehnice de Urbanism şi Amenajare Teritoriului (C.T.U.A.T.)
prevăzută în anexa nr.1.
Art.2.- Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Tehnice de Urbanism şi
Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.), conform Anexei nr.2. care face parte integrantă din prezentul proiect
de hotărâre.
Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 19.12.2012 la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 121

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr.1 la HCL nr. 121/2012

Componenta nominala a Comisiei Tehnice de
Amenajarea Teritoriului si Urbanism
Tg.Cărbuneşti

SURLEA IULIA - preşedinte
LUNTRARU CRISTIAN- membru
VLADUŢ GRIGORE ALIN - membru
CORICI SORIN- membru
CĂLUGĂRU MIHAELA - secretar
TÎLVESCU DELIA- reprezentant al Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj-membru
POPULETE DORU-reprezentant al SC CEZ DISTRIBUTIE SA-membru
BREAZU ADRIANA-reprezentant al ROMTELECOM SA-membru
VLĂDĂIANU MONICA-reprezentant al Directiei Judetene pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Gorj-membru
10. MĂLĂESCU GABRIEL-reprezentant al Secţiei de Drumuri Naţionale Tg.Jiu.-membru
11. POPESCU DANIEL-reprezentant al SC APAREGIO SA TG-CARBUNESTI-membru
12. ILINCA CRISTIAN-reprezentant al Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Gorj-membru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anexa nr.2 la HCL nr. 121/2012
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE
a Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism

Cap. 1 Constituirea comisiei
Art. 1.1. Constituirea Comisiei tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism (denumită "CTATU"),
se face în conformitate cu prevederile art. 37 alin 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, cu completările şi modificările ulterioare. Comisia tehnică de amenajare a
teritoriului şi urbanism este un organism consultativ cu atributii de analiza , expertizare tehnică şi
consultantă, care asigura fundamentarea tehnica a avizului arhitectului sef. Comisia tehnică de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism şi fundamentează din punct de vedere tehnic decizia structurii de
specialitate din cadrul autoritătii locale, desemnată să emită avizul pentru documentaţiile de Amenajare
a Teritoriului şi Urbanism, precum şi pentru studiile de fundamentare sau cercetări prealabile, conform
competenţelor existente, stabilite prin reglementările în vigoare.
Art. 1.2. Componenţa nominală a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi
regulamentul de funcţionare a acesteia sunt aprobate de Consiliul local.
Art. 1.3. CTATU este compusă din specialişti din domeniul Amenajării Teritoriului şi al Urbanismului,
secretariatul comisiei fiind asigurat de structura de specialitate din subordinea arhitectului-sef.Membrii
comisiei sunt specialisti atestati în domeniul urbanismului, arhitecturii,monumentelor
istorice,arheologiei,precum şi din domeniul sociologiei,economiei,geografiei,ingineri,constructori,
ingineri de reţele edilitare ,transport.etc..
Cap. 2. Organizarea comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Art. 2.1. CTATU este constituită din 11 membri cu drept de vot şi un secretar al comisiei fără drept de
vot.
Cap. 3. Atributii
Comisia tehnică de amenajare a teritoriului si urbanism (CTATU)
Art. 3.1. Conform prezentului regulament, CTATU are următoarele atribuţii:
a) initieaza , coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizeaza şi propune spre aprobare
strategiile de dezvoltare teritoriala urbane, precum şi documentatiile de Amenajarea Teritoriului şi de
Urbanism;
b) convoaca şi asigura dezbaterea lucrarilor Comisiei tehnice de Amenajarea a Teritoriului si Urbanism;
c) intocmeste , verifica din punct de vedere tehnic si propune emiterea avizelor de oportunitate , a
certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire;
d) urmareste punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare urbana si a politicilor urbane, precum si a
documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism;
e) asigura gestionarea ,evidenta si actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului;
f) organizeaza si coordoneaza constituirea si dezvoltarea bancilor/bazelor de date urbane;
g) coordoneaza si asigura informarea publica si procesul de dezbatere si consultare a publicului in
vederea promovarii documentatiilor aflate in gestiunea sa;
h) participa la elaborarea planurilor integrate de dezvoltare si le avizeaza din punctual de vedere al
conformitatii cu documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate;
i) avizeaza proiectele de investitii publice din punctul de vedere al conformitatii cu documentatiile de
amenajare a teritoriului si de urbanism legal aprobate.
Art. 3.2. Avizele CTATU vor sta la baza întocmirii referatelor si proiectelor de hotărâre pentru
aprobarea documentatiilor de către Consiliul local, conform prevederilor legale în vigoare.
Art 3.3. La sedintele de avizare nu pot participa la luarea deciziilor membrii care au calitatea de autor–
coautor al documentatiilor/proiectelor.
Art. 3.4. Documentatiile de urbanism cu implicatii majore asupra spatiului public sau care privesc
dezvoltarea durabilă a orasului vor fi avizate de CTATU, însotite de referate de specialitate, referentii
vor fi desemnati de comisie pentru fiecare lucrare în parte.
Art. 3.5. Documentele CTATU vor purta antetul Consiliului local al orasului Tg-Carbunesti.

Cap 4. Functionarea Comisiei tehnice de amenajarea a teritoriului si urbanism
Art. 4.1. Activitatea CTATU se desfăşoară în functie de importanta si numărul lucrărilor de analizat.
Art. 4.2. Propunerea ordinii de zi se face de secretariatul CTATU după verificarea documentatiilor din
punct de vedere al metodologiei de elaborare si cadrului-continut, si se aprobă de presedinte. Ordinea de
zi este făcută publică prin postarea pe site-ul institutiei.
Nu se vor introduce pe ordinea de zi documentatii post-factum, ce se referă la lucrări deja executate fără
autorizatie.
Art. 4.3. Convocarea membrilor comisiei, a proiectantilor si, după caz, a beneficiarilor, se face prin grija
secretariatului.
Art. 4.4. Lucrările sedintelor CTATU sunt conduse de presedinte.
Art.4.5. Secretariatul consemnează prezenta membrilor care vor semna în registrul de prezenta,
întocmeste procesul-verbal de sedintă, redactează avizele si adresele de comunicare a concluziilor
sedintelor CTATU.
Art. 4.6. Prezentarea lucrărilor se face de către proiectanti /beneficiari sau, în anumite cazuri, de către
presedinte.
Art. 4.7. După prezentare se dă cuvântul membrilor care pot cere precizări, face observatii si
recomandări sau propune amendamente. În procesul-verbal se consemnează luările de cuvânt.
Art. 4.8. Pentru aprobarea propunerii urbanistice este necesar votul a jumătate plus unu din totalul
membrilor CTATU prezenti. Concluzia dezbaterii, formulată de presedinte, aprobată prin vot de
membrii comisiei (consemnându-se voturile pentru, împotrivă sau abtinerile, iar la documentatiile
importante, si numele votantilor pe categorii de vot), se consemnează în procesul-verbal de sedintă. În
cazul în care nu se întruneste un vot favorabil de minim jumătate plus unu din cvorum, documentatia se
respinge sau se amână pentru a se introduce recomandările/amendamentele propuse.
Art. 4.9. În baza concluziilor se întocmeste avizul care poate fi favorabil sau nefavorabil, de consultare,
de principiu, de oportunitate sau adresa de comunicare, ce se semnează de către presedinte, arhitectul sef
sau persoana responsabila cu urbanismul si amenajarea teritoriului.
Art.4.10 Avizul arhitectului –sef este un aviz tehnic care inglobeaza si coreleaza punctele de vedere ale
institutiilor avizatoare competente si se supune deliberarii consiliului local.
Art.4.11. Participarea la sedinte a membrilor comisiei este obligatorie. Absentele motivate sau
nemotivate se consemnează în procesul-verbal.
Art. 4.12. Solicitarea de participare la sedinte a unor invitaţi de specialitate sau a unor reprezentanţi din
partea unor instituţii, intră în competenta secretariatului, la propunerea preşedintelui.
Art. 4.13. Documentaţiile avizate vor fi monitorizate, operate în baza de date si făcute publice prin
afisarea pe site-ul institutiei a avizului si, ulterior, a hotărârii de aprobare a acestuia.
Art. 4.14. Documentaţiile pot fi consultate prin grija secretariatului care, la cerere, poate pune la
dispozitia celor interesati copii după Hotărâre, avizul CTATU sau plan reglementări.
Art. 4.15. În cadrul CTATU se va face informarea/prelucrarea periodică a noutăţilor din domeniul
legislaţiei si a hotărârilor Consiliului local ce privesc probleme de urbanism.
La şedinţele de avizare ale Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism nu pot participa
la luarea deciziei membrii care au calitatea de autor al documentaţiilor - proiectelor, supuse avizării.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti 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 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 ;
- Legea nr. 293/2011- privind legea bugetului de stat pe anul 2012;
- Legea nr.273/2006 –privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr.1.308/14.12.2012, emisa de Directia Generala a Finantelor Publice , inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 20.991/19.11.2012, privind majorarea nivelului maxim de cheltuieli de personal cu suma de
20.000 lei;
- adresa nr.
.12.2012, emisa de Scoala Generala George Uscatescu,
inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu nr. 20.288 / 06.12.2012;
- adresa nr. 792 / 18.12.2012 emisa de Colegiul National Tudor Arghezi, inregistrata la Primaria Tg Carbunesti cu
nr. 20.990/ 19.12.2012;
- adresa nr. 7.367/17.12.2012, emisa de Spitalul Orasenesc de Urgenta Tg Carbunesti, inregistrata la Primaria Tg
Carbunesti cu nr. 21.004/ 19.12.2012;
- referatul nr. 20.720/12.12.2012 întocmit de Luntraru Codruţa- Creşa de copii;
- contul de execuţie la data de 15.12.2012 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2012, pe capitole
bugetare, cu suma de -76,00 mii lei şi modificarea aceluiaşi buget prin virări de credite bugetare,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 şi formular cod 11/01).
Art. 2.- Se aprobă programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2012, conform anexei 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 2012, pe capitole bugetare cu suma de +345,00 mii lei conform anexei nr.3
(formular cod 11/02).
Art. 4. - Anexele nr. 1,2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite (Şcoala generala nr. 1 „George Uscatescu”, Centrul Financiar
„Tudor Arghezi”, Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti si DSC Tg.Cărbuneşti) vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 122

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
- adresa nr. 16.362/2012 transmisă 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 2013” din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei I.
Art.2.- Se aprobă „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2013” 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 2013” 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 19.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 123

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 52 mp situat în clădirea –
Sediul Evidenţa Persoanelor 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 ADPP;
- Solicitare nr. 121012 /19.12.2012 din partea Biroului Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai;
- Legea 96/2006 privind statutul deputaţilor şi senatorilor cu completările şi modificările ulterioare;
- 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 închirierea spaţiului în suprafaţă de 52 mp situat în clădirea –Sediul Evidenţa
Persoanelor Tg.Cărbuneşti, în scopul amenajării Biroului Parlamentar nr. 407- deputat Weber Mihai.
Art.2.- Durata închirierii este pe perioada exercitării mandatului de deputat al domnului Weber
Mihai, preţul fiind de 13 lei/mp/luna, preţ ca va fi indexat anual cu indicele de inflaţie.
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 19.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 124

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Protocolului de predare – primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii”- amplasament : str. Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2,
cu 80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu 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 al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- protocolul de predare - primire nr. 17.607/11.12.2012(20975/19.12.2012) încheiat între ANL
Bucureşti şi Consiliul Local Tg.Cărbuneşti;
- procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 16419/29.11.2012 (19836/29.11.2012);
- prevederilor art. 19¹ alin. (1) şi alin. (3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aprobate prin
Hotărârea de Guvern 962/2001;
- 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 aprobă Protocolul de predare – primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe
pentru tineri, destinate închirierii”- amplasament : str. Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2, cu
80 u.l., St.+P+3E, oraşul Târgu Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexa, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Cocheci Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 19.12.2012
Nr. 125

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Listei de repartizare a unui număr
de 75 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului si Gospodărie Urbană;
- Procesul verbal nr.20084/04.12.2012 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor privind
repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012 si aprobata cu modificări
prin HCL 77/2012;
- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 19836/29.11.2012;
- Protocolul de predare-primire a obiectivului de investiţii „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”
nr. 20975/19.12.2012;
- Prevederile Legii 114/1996 – privind locuinţele, republicata, cu modificările si completările ulterioare
si Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii privind locuinţele .
- HCL nr. 118/10.12.2012 privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri
destinate închirierii;
- Procesul verbal nr. 20962 din 19.12.2012 înaintat de comisia sociala pentru analizarea cererilor
privind repartizarea locuinţelor pentru tineri stabilit prin dispoziţia nr.440/26.07.2012si aprobata cu
modificări prin HCL 77/2012;
- ar.t 8 alin (2) si( 3)din prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe , republicata , cu modificările si completările ulterioare ;
- prevederilor art 14 alin 1,2,7 si art 15 alin 1,2,3, 4 din Hotărârea de Guvern 962/2001 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind
înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile Hotararii Consiliului Local Tg.Cărbuneşti nr.129 /2008 privind aprobarea criteriilor pentru
stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea locuintelor pentru
tineri , destinate închirierii in orasul Tg.Cărbuneşti si a listei cu actele justificative pe care solicitanţii
de locuinte trebuie sa le prezinte in vederea analizării cererilor.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1)Se aproba Lista de repartizare a unui număr de 75 de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, conform anexei nr.1.
(2) Lista va fi adusa la cunoştinţa publica prin afişare la sediul Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti. Contestaţiile cu privire la lista de repartizare se vor adresa primarului, in termen de 7
zile de la afişarea listei. Soluţionarea contestaţiilor se va asigura in termen de minim 15 zile de la
primire, in condiţiile legii.
Art.2.-Repartizarea efectiva pe apartamente se va face de către primarul oraşului si compartimentele
de resort prin tragere la sorţi în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de către solicitant.
Art.3.- Se aprobă modelul de contract de închiriere pentru locuinţele din fondul ANL si din fondul
locativ de stat prevăzut in anexa nr. 2

Art.4.- Se împuternicesc primarul si compartimentele de resort din aparatul de specialitate al acestuia
pentru încheierea contractelor de închiriere.
Art.5.- Se aprobă constituirea comisiei pentru verificarea modului de utilizare si de respectarea a
obligaţiilor contractuale a locuinţelor din fondul ANL si din fondul locativ de stat in următoarea
componenta: Calina Iuliu, Calugaru Mihaela Carmen, Vladut Grigore Alin, Danaiata Daniela, Luntraru
Cristian si 2 reprezentanţi ai Consiliului Local: Boţoteanu Marian, Vârdarie Dumitru.
Art.6.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 19.12.2012 la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Cocheci Constantin
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cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

