ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a Bugetului de venituri şi
cheltuieli al Oraşului Tg.Cărbuneşti şi acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de funcţionare a
Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

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. 81/05.01.2014;
Adresa nr. 108/06.01.2015 transmisa de Spitalul Orăşenesc Tg.Cărbuneşti;
Ordinul 1780/19.12.2014 al Ministerului Finanţelor Publice privind norme metodologice pentru
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;
- Contul de execuţie al Bugetului Local la 31.12.2014;
- Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare ;
-

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

administraţiei publice locale,

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 2014 cu suma de
402.889,66 lei.
Art.2.- Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului
Orăşenesc Târgu Cărbuneşti a deficitului Secţiunii de Funcţionare a Bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului Orăşenesc Târgu Cărbuneşti pe anul 2014 cu suma de 15.556,28 lei.
Art.3.- Se aprobă Dispoziţia primarului nr. 681 /29.12.2014 privind rectificarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2014, rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al activităţilor
finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2014 şi modificarea programului de investiţii propuse
a se realiza în anul 2014.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 08 ianuarie 2015
Nr. 1

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public si privat;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 08 ianuarie 2015
Nr. 2

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă
la HCL nr. 2 din 08.01.2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Tg.Cărbuneşti

Nr. Codul de Denumirea
Crt. clasificare bunului

Elementele de
identificare

Anul
Valoare de
doban- inventar
dirii
- lei1980
10618,33

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

1.3.17.2.

Punte peste
râul Gilort

Lungime = 125,00 ml
Lăţime = 2,00 ml
Executată din lemn şi
metal. Asigură traversarea
pietonală a râului Gilort
între oraşul Tg.Cărbuneşti
şi satul Ştefăneşti.

1.3.17.2.

Punte peste
râul
Blahniţa

Lungime = 67,00 ml
Lăţime = 1,20 ml
Executată din lemn şi
metal. Asigură traversarea
pietonală a râului Blahniţa
între oraşul Tg.Cărbuneşti
şi satul Rogojeni.

1982

5066,28

Proprietatea
publica a
oraşului Tg.
Cărbuneşti, în
administrarea
Consiliului
Local Tg.
Cărbuneşti

1.3.17.2.

Punte peste
râul
Blahniţa

Lungime = 36,00 ml
Lăţime = 1,20 ml
Executată din lemn şi
metal. Asigură traversarea
pietonală a râului Blahniţa
între oraşul Tg.Cărbuneşti
şi zona de picnic amenajată
la Fântâna Bălii.

2009

0,01

Proprietatea
publica a
oraşului Tg.
Cărbuneşti, în
administrarea
Consiliului
Local Tg.
Cărbuneşti

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea înfiinţării unei linii de gardă pentru specialitatea ortopedie-traumatologie
în cadrul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 119/08.01.2015 din partea Spitalului orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la
nr. 271/08.01.2015;
-prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe
exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile Ordinul ministrului sănătăţii nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar ;
- prevederile Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.a,), alin.(3) lit.b) şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înfiinţarea unei linii de gardă pentru specialitatea ortopedie-traumatologie în
cadrul Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti şi
conducerea Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 08.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 08 ianuarie 2015
Nr. 3

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar - 2014

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 contabilitate nr. 1506/22.01.2015;
- Contul de execuţie la 31.12.2014;
- Ordinul nr.1780/19.12.2014 al Ministrului Finanţelor Publice privind norme metodologice pentru
încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014;
- Legea nr.273/2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare ;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215 / 2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. – Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia Bugetului de venituri
şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti, întocmite la data de 31.12.2014, 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 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 4

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 1 la HCL nr. 4/28.01.2015
Bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2014

-VENITURINr. Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

1

Impozit pe venit din transfer
drepturi imobiliare
Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pt. drumuri
Sume defalcate din TVA pt.
echilibrarea bug. locale
Sume defalc. din TVA pt. finanţarea
programului
de
dezv.
a
infrastructurii şi a unor baze sportive
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe
activitati
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din prestări servicii si
activitati
Venituri din taxe administrative si
eliberări de permise
Amenzi , penalitati si confiscări
Diverse venituri
Donaţii si sponsorizări

03.18.00

Prevedere
iniţiala conf.
HCL nr.4 din.
29.01.2014
24.000

04.00.00

Venituri din valorificarea unor
bunuri ale unităţii adm-teritoriale
Sprijin acordare ajutor încălzire
Subvenţii de la bugetul de stat
pentru finanţarea sanatatii
Subvenţii
finanţare program de
dezvoltare locala
TOTAL

2
3
4
5
6
7

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

- lei Prevedere
Definitiva
31.12.2014

Cont
de
execuţie
31.12.2014

24.000

23.750

3.352.000

3.384.100

3.149.270

07.00.00
11.02.00
11.05.00
11.06.00

1.750.000
5.159.770
81.000
176.000

1.750.000
6.192.590
182.000
2.770.100

1.264.796
6.132.755
182.000
2.757.849

11.07.00

0

0

0

15.00.00
16.00.00

0
427.000

0
427.000

27
343.676

18.00.00
30.05.00
33.00.00

6.000
250.000
143.300

6.000
250.000
243.300

4.361
223.303
208.475

34.00.00

161.000

161.000

96.569

35.00.00
36.00.00
37.00.00

482.000
990.000
0

445.000
990.000
9.100

240.628
434.499
9.100

39.00.00

0

3.700

3.985

42.34.00
42.41.00

10.000
14.000

10.000
14.000

1.974
13.620

42.65.00

0

1.608.570

1.404.567

13.026.070

18.470.540

16.495.204

Procent de încasare an 2014 este de 89 % .

-CHELTUIELI –
Nr.
Denumire indicator
Crt.

Cod
indicator

1
2

Autorităţi executive
Alte servicii generale

51.00.00
54.00.00

3

- lei Plaţi nete de casa
la 31.12.2014

Prevedere
iniţiala
BVC
conf.HCL
4 /29.01.2014
2.758.100
244.900

Prevedere
definitiva
31.12.2014

3.143.300
235.800

2.393.131
195.878

20.000

17.000

14.067

577.300

602.900

475.183

5

Tranzacţii privind datoria 55.00.00
publica
Ordine publica si siguranţa 61.00.00
naţionala
Învăţământ
65.00.00

4.816.000

5.914.500

5.816.300

6
7
8

Sănătate
Cultura, recreere si religie
Asigurări si asistenta sociala

66.00.00
67.00.00
68.00.00

352.800
459.500
841.400

2.096.770
621.030
855.400

2.041.511
558.985
788.958

9

Locuinţe, servicii si
dezvoltare publica
Protecţia mediului

70.00.00

2.038.000

2.263.100

1.642.354

74.00.00

17.000

20.500

19.494

Transporturi
TOTAL CHELTUIELI

84.00.00

1.304.000
13.429.000

3.103.170
18.873.470

2.292.546
16.238.407

4

10

11

Conform contului de execuţie la data de 31.12.2014 veniturile încasate sunt in suma de 16.495.204 lei,
( 16.495.204,48 lei ) iar platile nete de casa la data de 31.12.2014 sunt in suma de 16.238.407 lei ,
( 16.238.406,50 lei ).
La încheierea exerciţiului financiar 2014 s-a înregistrat un excedent in suma de 256.797 lei.
Nota : La data de 31.12.2013 instituţia a înregistrat un excedent al bugetului local in suma de 402.930
lei care însumat cu excedentul anului 2014 respectiv 256.797.98 lei, reprezintă disponibilul de
659.727,98 lei conform cont de execuţie si extras de cont închidere la data de 31.12.2014..
Din suma de 402.930 lei ( excedent an 2013 ) a fost virata suma de 402.889,66 lei pentru acoperirea
deficitului SD - conform HCL 1/09.01.2015 , aferent an 2014, iar suma de 40.34 lei aflându-se in
disponibilul secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2014.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr. 2 la HCL nr.4/28.01.2015

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5004
– disponibil din mijloace extrabugetare -

Nr.
crt.

Denumire

1.

Disponibil
mijloace
extrabugetare

Nr.
crt.
1.

Cod
clasificaţie
bugetară
din 5004

- lei Sold iniţial Încasări în Plăţi
01.01.2014 anul 2014 efectuate în
2014
27.332,33 140.384,24 145.777,98

DISPONIBIL
LA
30.12.2014
21.938,59

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5006
–disponibil sume mandat depozit local
- lei Denumire
Cod
Sold iniţial Încasări
Plăţi
Sold final
clasificaţie
01.01.2014 în
anul efectuate în
bugetară
2014
2014
Disponibil
sume 5006
35.866,50 19.483
19.309,50
36.040
mandat
depozit
local

Nr.
crt.

Denumire

1.

Disponibil
colectate
local

CONT EXECUŢIE AL CONTULUI 5033
–disponibil sume colectate buget local
- lei Cod
Sold iniţial Încasări
Plăţi
Sold final
clasificaţie
01.01.2014 în
anul efectuate în
bugetară
2014
2014
sume 5033
0
38.500
38.500
0
buget

CONT DE EXECUŢIE AL SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT
PRIVIND FINANŢAREA PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA
IN ANUL 2014
-lei –
NR DENUMIRE
CRT SUBVENŢIE
1

Cod Clasif Prevedere Subvenţii
bug.
bugetara primite

Plaţi
efectuate

Cont de cheltuiala

Disponibil din
21A426500 1.608.570 1.404.567,07 1.404.567,07 24A840301710130
subvenţii buget de
stat privind
Finanţarea
Programului Naţional
de Dezvoltare Locala

CONT DE EXECUŢIE AL SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL LOCAL
IN ANUL 2014
-leiNr.
crt.

DENUMIRE Cod Clasif bug.
SUBVENŢIE

Prevedere
bugetara

Subvenţii
primite

Plaţi
efectuate

Cont de cheltuiala

Sume
de
restituit

1.

Disponibil
24A660800510146
Din
Subvenţii
Buget Local
destinate
secţiunii de
funcţionare
Disponibil
24A660800510228
Din
Subvenţii
Buget Local
destinate
secţiunii de
dezvoltare

1.688.250

1.675.991,50

1.675.991,50

24A660800510146

0

285.920

245.924,89

245.924,89

24A660800510228

0

2.

CONT DE EXECUŢIE A SUBVENŢIILOR PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT IN ANUL
2014

NR
CRT

DENUMIRE Cod Clasif Prev
SUBVENŢIE bug.
bug.

1

Subv.ptr
21A423400 10.000 1.974
acordrea ajut
de
inc
locuintei
conf. OUG
70/2011
Subventii din 21A424100 14.000 13.620
buegtul
de
stat
pentru
finantarea
sanatatii

2

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

1.974

-leiCont de cheltuiala Sume
de
restituit
24A681501570201 0

13.620

24A66080010

Subvenţii Plati
primite
efectuate

0

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi fiscale in conformitate cu
Legea 571/2003 şi cu H.G. nr. 44/2004 cu modificările si completările ulterioare

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 impozite şi taxe locale;
- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu completările si modificările ulterioare;
- prevederile H.G. nr. 44/2004 privind normele de aplicare a Codului fiscal, modificată şi completată
prin HG 1861/2006;
- prevederile H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,impozitele si
taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013;
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 2015 se aprobă reducerea de 50% de la plata impozitului pe clădiri, pentru
clădirea folosită ca domiciliu si reducerea de 50 % de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent
clădirii utilizate ca domiciliu, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare constau în exclusivitate
din indemnizaţie de ajutor social.
Art.2.- Reducerile prevăzute la art.1 se acordă persoanelor respective cu începere de la data de întâi a
lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea reducerii.
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 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 5

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările
„Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada
Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului
„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a
SEAU Targu-Jiu, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica
de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada
Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” şi ,,Instalaţie de tratare biologica a amoniului
pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea
reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul
Gorj” ;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
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 fezabilitate privind lucrările de investiţii „Extindere reţea publica de
apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada
Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica a
amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si
reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judetul Gorj”, potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind lucrările de
investiţii „Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului
Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul
proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare
apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, potrivit Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3.- Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se asigura din: Fonduri nerambursabile
ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale,
contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale
sau bănci comerciale.
Art.4.- Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se afla în domeniul public al oraşului
Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse in
proiect.
Art.5.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin compartimentele de specialitate, şi operatorul S.C.
APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 6

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr.6/28.01.2015
Anexa privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru lucrările
de investiţii „Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului TgCarbuneşti (strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Carbunesti” din cadrul
proiectului „Extinderea si reabilitarea retelelor de apa si canalizare, modernizarea statiilor de tratare
apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”
Denumire Lucrari de investitii:
- Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg-Carbuneşti
(strada Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)
- Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Targu Carbunesti
1. INDICATORI TEHNICI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SI SISTEMUL
DE CANALIZARE MENAJERA - ORAŞUL TÂRGU CARBUNESTI
Nr.
Descriere
Crt.
1
2
TÂRGU CĂRBUNEŞTI
Sistem de alimentare cu apa
1
Îmbunătăţire staţie de tratare existenta Târgu Cărbuneşti
(introducere biofiltre)
2
Extindere reţea de distribuţie in zona de sud a oraşului
Sistem de canalizare
Extindere reţea canalizare menajera in zona de sud a oraşului
Staţie de pompare apa uzata menajera
Conducte de refulare

U.M.

Cantitate

3

4

buc

1

m

2.770

m
buc
m

2.703
2
407

2. INDICATORI ECONOMICI - TÂRGU CĂRBUNEŞTI
Valoarea totală a investiţiei, fără TVA : 9.376,71 mii RON (1Euro = 4,45 Ron)
-2.107,13 mii Euro
Din care C+M : - 3.620,27 mii RON
- 813,54 mii Euro
Surse de finanţare
Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune): 82,20%
Bugetul de Stat: 10,11%
Bugetul local: 0,93%
Operatorul Regional: 6,76%

Nr.
Componenta investiţie
Crt
I
1
2
3

II
III
IV

Investiţie de baza
Retea gravitationala de canalizare ape uzate
menajere in localitateaTg. Carbunesti
Biofiltre la STAP TarguCarbunesti
Retea de distributie noua in localitatea Tg.
Carbunesti
Total investitie de baza
Alte cheltuieli (amenajarea terenului, utilitati,
asistenta tehnica, dirigentie de santier, diverse si
neprevazute, publicitate, salarii UIP, audit, bunuri
UIP)
TOTAL INVESTIŢIE TÂRGU CARBUNESTI,
din care
C+M

Valoare investiţie
Preturi
Preturi
constante
curente
2014 (euro)
(euro)
446,369

458,867

862,911

887,073

158,102

162,529

1,467,383

1,508,469

582,351

598,656

2,049,733

2,107,126

791,385

813,543

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind punerea la dispoziţia Proiectului “Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare,
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, a bunurilor imobile pentru
construcţia/ extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
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;
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 973/2002, privind atestarea domeniului public al Judeţului Gorj, precum
si al oraşelor si comunelor din judeţul Gorj;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ;
- Documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica de apa si
canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod
Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa
Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea
staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj’’;
- solicitarea transmisa email de Aparegio Gorj SA, din data de 3 septembrie 2014
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;

În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si
canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj” a terenului
pentru construcţia/extinderea/reabilitarea obiectivelor de investiţii ,,Extindere reţea publica de apa si
canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada
Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” si „Instalaţie de tratare biologica a amoniului
pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”, în cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea
retelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul
Gorj”, teren identificat conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Obiectivele de investiţii ,,Extindere reţea publica de apa si canalizare menajera in zona de
sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta
ferma IAS)” şi „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu
Cărbuneşti”, aferente proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare,
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, se vor
construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al localităţii Tg.Cărbuneşti, teren
disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art.3.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti 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 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 7

Anexă la HCL nr.7/28.01.2015

ANEXA
la hotărârea Consiliului Local Târgu Cărbuneşti
privind punerea la dispoziţia Proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare,
modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, a bunurilor imobile
pentru construcţia/ extinderea / reabilitarea noilor investiţii aferente acestuia
Reţea de alimentare cu apa:
Nr.
Crt.
1.

Denumirea bunului
imobil
Strada Plopilor

Elemente de identificare

2.

Strada Trandafirilor

Lungime = 3860m, latime = 7m,
suprafata = 27020 mp

3.

Statie de tratare apa,
teren aferent 2890 mp,
împrejmuire 320 ml

Strada Teilor nr.2

Lungime = 792m, latime = 5,9m,
suprafata = 4672,8mp

Situatia juridica
actuala
Domeniu public al
orasului Tg.
Carbunesti, Anexa
nr.7, HG 973/2002,
HCL 55/1999
Domeniu public al
orasului Tg.
Carbunesti, Anexa
nr.7, HG 973/2002,
HCL 55/1999
Domeniu public al
orasului Tg.
Carbunesti, Anexa
nr.7, HG 973/2002,
HCL 55/1999

Reţea de canalizare:
Nr.
Crt.
1.

Denumirea
bunului imobil
Strada Plopilor

2.

Strada
Trandafirilor

Elemente de identificare

Situatia juridica actuala

Lungime = 792m, latime = 5,9m,
suprafata = 4672,8mp

Domeniu public al orasului
Tg. Carbunesti, Anexa nr.7,
HG 973/2002, HCL
55/1999
Domeniu public al orasului
Tg. Carbunesti, Anexa nr.7,
HG 973/2002, HCL
55/1999

Lungime = 3860m, latime = 7m,
suprafata = 27020 mp

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorilor investiţiei aferente oraşului Târgu Cărbuneşti şi a participării
Consiliului Local Târgu Cărbuneşti pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii „Extindere reţea
publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg-Carbuneşti (strada Plopilor –
strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica a
amoniului pentru statia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului
„Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a
SEAU Targu-Jiu, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Extindere reţea publica
de apa si canalizare menajera in zona de sud a oraşului Târgu Cărbuneşti (strada Plopilor, strada
Trandafirilor/Pod Gilort-drum acces fosta ferma IAS)” si ,,Instalaţie de tratare biologica a amoniului
pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor
de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă din valoarea totală a proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si
canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, valoarea lucrărilor
„Extindere reţea publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada
Plopilor – strada Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.) şi „Instalaţie de tratare
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” aferente oraşului Târgu
Cărbuneşti, respectiv 2.107.126 Euro, în preturi curente, fără TVA (1 euro=4.45Ron).
Art.2.- Se aprobă participarea oraşului Târgu Cărbuneşti la cofinanţarea lucrărilor „Extindere reţea
publica de apa şi canalizare menajera in zona de Sud a oraşului Tg.Cărbuneşti (strada Plopilor – strada
Trandafirilor/pod Gilort – drum acces fosta ferma I.A.S.)” şi „Instalaţie de tratare biologica a
amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si
reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judeţul Gorj” cu suma de 19.540 Euro, preturi curente, inclusiv TVA, respectiv 0.93% din valoarea
investiţiei eligibile aferenta oraşului Târgu Cărbuneşti, reprezentând contribuţia proprie.
Art.3.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti 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 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Luntraru Alexandru
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 8

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
februarie, martie şi aprilie 2015
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 28 ianuarie
2015, 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
şedinţă pe lunile februarie, martie şi aprilie 2015.

se alege în funcţia de preşedinte de

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 9

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi al serviciilor publice înfiinţate in 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 de specialitate al biroului buget /contabilitate – resurse/ umane;
- prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul Funcţionarilor publici republicata (r2) cu
modificările si completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.53/2003- Codul muncii republicat;
- 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;
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 aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi al serviciilor publice înfiinţate în subordinea Consiliului Local
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.75/31.05.2011 privind
aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti.
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 28.01.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Luntraru Alexandru

Tg.Cărbuneşti, 28 ianuarie 2015
Nr. 10

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 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr.1 emisă de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia
noastră cu nr. 1.410/ 21.01.2015, însoţita de Hotărâre nr. 14 /14.01.2015 privind repartizarea pe unităţi
administrativ – teritoriale a sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale;
- Decizia nr. 2 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia
noastră cu nr. 1.437/ 22.01.2015 – privind repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal ;
- Decizia nr. 3 emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la instituţia
noastră cu nr. 2.200/ 03.02.2015 – privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoare adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor;
- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 1.209/20.01.2015, întocmita Dogaru Camelia;
- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 1.208/20.01.2015, întocmita Dobrota Vasile,
Centrul cultural Tudor Arghezi;
- grafic de rambursare împrumut BCR;
- situaţia venituri prognozate a se incasa in anul 2015 nr. 20.882/02.12.2014, întocmita de consilier
superior Cocioaba Janina, din cadrul biroului Impozite si taxe locala;
- Referatele, adresele, cererile şi celelalte documente privind solicitări de fonduri băneşti ale birourilor şi
serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti, precum şi ale structurilor subordonate menţionate în expunerea
de motive şi în raportul de specialitate;
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 Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al oraşului Tg.Cărbuneşti
detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe,
respectiv titluri, articole si alineate bugetare.
(2) Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al oraşului Tg.Cărbuneşti se stabileşte la
venituri în suma de 12.307.940 lei şi la cheltuieli în suma de 12.967.670 lei, cu un deficit de 659.730 lei,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 se stabileşte la venituri în sumă totală
de 19.308.800 lei şi la cheltuieli în sumă totală de 19.347.840 lei, cu un deficit de 39.040 lei, conform
anexei nr. 2 (formular cod 11/02).

Art.3.- Bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului Tg.Cărbuneşti se aprobă la
secţiunea de funcţionare cu venituri în suma de 11.408.670 lei şi la cheltuieli în suma de
11.408.670 lei, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în suma de 899.270 lei şi cheltuieli în suma de
1.559.000 lei, cu un deficit de 659.730 lei.
Art.4.- Bugetul de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al
activităţilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2015 se aprobă la secţiunea de funcţionare
cu venituri în sumă de 18.916.800 lei şi la cheltuieli în suma de 18.955.840 lei cu un deficit de
39.040 lei, iar la secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 392.000 lei şi cheltuieli în sumă de
392.000 lei.
Art.5.- Se aprobă „Bugetul de venituri si cheltuieli al activităţilor finanţate din fonduri
nerambursabile”, conform anexei nr. 3.
Art.6.- Se aprobă „Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015”, conform anexei nr. 4
(formular cod 14).
Art.7.- Se aprobă numărul de personal şi fondul salariilor pe anul 2015, conform anexei nr. 5.
Art.8.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2014 pentru cheltuielile secţiunii de
dezvoltare în suma de 659.730 lei, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare la următoarele
obiectivele de investiţii: Reabilitare str. Gilortului, Gării şi zona blocuri, Strada Petroliştilor, Reabilitare
parc primărie şi wc public, Reabilitare subsol şi acoperiş sediu primărie.
Art.9.- Se aprobă utilizarea excedentului cumulat la 31.12.2014 evidenţiat în bugetul de venituri si
cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii si al activităţilor finanţate din venituri
proprii şi subvenţii pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare în suma de 39.040 lei pentru finanţarea
cheltuielilor secţiunii de funcţionare astfel :
- Administraţia Pieţii = 2.690 lei;
- Alte cheltuieli in domeniul agriculturii - Păşunat = 19.250 lei;
- Spital Orăşenesc Tg.Cărbuneşti = 3.990 lei;
- Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” = 7.310 lei;
- Şcoala Gimnaziala „George Uscatescu” = 5.800 lei ;
Art.10.- Anexele nr.1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 11

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ANEXA nr. 5 la HCL nr. 11 din 11.02.2015

TABEL
cu numărul de personal şi fondul de salarii,

Număr de posturi
51. Autoritaţi executive
54.-SPCLEP
61.Politia Locala
61.05 SVSU (Pompieri)
66. Sănătate
67.Biblioteca
68.Cresa de copii
Asistenta medicala
Asistenţi personali persoane
cu handicap
Centrul cultural
Administraţia pieţii
Total
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

53
6
9
7
5
2
10
5
23

Fond de salarii
-lei1.757.000
139.100
281.700
146.500
130.000
69.500
147.600
98.500
340.500

4
4
128

72.000
68.000
3.250.400
Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

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 pentru anul 2015
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;
- HCL nr.11 /11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti
pe anul 2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă 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 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 12

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Devizului general actualizat, în urma procedurilor de achiziţie publică, al investiţiei
„Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului ADPP;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ;
- HCL nr.56/2014, prin care s-a aprobat suma de 200.000 lei cu TVA pentru reactualizare
documentaţie tehnica, proiectare si execuţie lucrări ,,Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa –
Pojogeni, judeţul Gorj”
- adresa cu nr. 17.931/15.10.2014, transmisa de MDRAP;
- devizul general reactualizat al obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal DC 20
Copacioasa - Pojogeni, KM 5+575 - 8+575, judeţul Gorj” întocmita de S.C. BUTTERFLY EFECT
S.R.L. Craiova;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă devizul general reactualizat, în urma procedurilor de achiziţie publică, al
obiectivului de investiţii ,,Modernizare drum comunal DC 20 Copacioasa - Pojogeni, KM 5+5758+575, judeţul Gorj” si indicatorii tehnico-economici cuprinşi în devizul general, conform anexei, care
face parte integranta din prezenta hotărâre. Valoare totală investiţie 1.859.153 lei cu TVA.
Art.2.- Primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi 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 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 13

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti şi aprobarea
Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publica
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti nr.2398/2015;
- prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine
si siguranţa publica al Politiei Locale;
- H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, alin.9 din legea nr.215/2001, privind administraţia
publica locala, republicata;
- prevederile Legii 155/2010 republicata, cu modificările şi completările ulterioare - legea Politiei
Locale, cap. VII, art.29, lit.c care prevede ca atribuţiune a Comisiei Locale de Ordine publica
„elaborarea proiectului planului de ordine si siguranţa publica la nivelul unităţii administrativ teritoriale,
pe care îl actualizează anual” şi a art.30, lit.g care prevede ca autoritatea deliberativa a administraţiei
publice locale „aproba la propunerea comisiei locale, planul de ordine si siguranţa publica al unităţii
administrativ teritoriale”;
- prevederile H.G.1332/2010- Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a Politiei locale,
art.24, care prevede ca „aspectele referitoare la modul de elaborare a planului de ordine si siguranţa
publica al unităţii administrativ teritoriale se reglementează prin ordin al ministrului administraţiei si
internelor”;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publica în următoarea componenta :
- primarul oraşului – ing.jr. Mazilu Mihai Viorel
- secretarul oraşului - jr. Vlăduţ Grigore Alin
- şeful Politiei Oraşului Tg.Cărbuneşti - Buculea Ion
- din partea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti - Stancioi Nicolae
- consilier local – Ianăş Dumitru
- consilier local – Birău Dănuţ
- consilier local – Ivăniş Grigore
Art.2.- Se aproba Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Comisiei Locale de Ordine Publica,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti si
Comisia Locala de Ordine Publica vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 14

Anexă la HCL nr. 14 din 11.02.2015
REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICĂ A ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI
ART.1. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg.Cărbuneşti este un organism cu rol consultativ, având ca
sarcină principală asigurarea organizării şi funcţionării Poliţiei Locale a Oraşului Tg-Cărbuneşti.
(2) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti analizează periodic activităţile de
menţinere a ordinii şi liniştii publice derulate de către Poliţia Locală a Oraşului Tg-Cărbuneşti la nivelul Oraşului TgCărbuneşti şi a localităţilor componente.
(3) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti funcţionează în temeiul art.28 din Legea
nr.155/2010 – Legea Poliţiei Locale şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prezentului Regulament.
ART.2. - Constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti precum şi modificarea componenţei
acesteia se face de către Consiliul Local prin hotărâre.
ART.3. - Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti sunt conduse de Primarul Oraşului TgCărbuneşti.
ART.4. - Secretariatul Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se asigură prin grija primarului, de
un funcţionar din cadrul Aparatului de Specialitate al primarului.
ART.5. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se întruneşte trimestrial sau ori de cate ori este
nevoie, la convocarea Primarului Oraşului Tg-Cărbuneşti sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.
(2) - Convocarea şedinţelor trimestriale se face de către Primarul Oraşului Tg-Cărbuneşti, cu cel puţin 5
zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
(3) - Convocarea la iniţiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea unei
solicitări semnate de către cel puţin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data şedinţei.
(4) - In situaţii excepţionale, primarul poate convoca şedinţa de îndată.
(5) - Efectuarea demersurilor pentru anunţarea membrilor comisiei cu privire la data desfăşurării lucrărilor
acesteia, a ordinii de zi precum şi transmiterea materialelor ce vor fi dezbătute se va face prin grija secretariatului
comisiei. Materialele care fac obiectul analizei şedinţelor comisiei se pun la dispoziţia secretariatului acesteia de către
Poliţia locală a Oraşului Tg-Cărbuneşti.
(6) - Cu ocazia fiecărei şedinţe se încheie un proces-verbal, prin grija personalului din cadrul secretariatului
comisiei, care va fi semnat de către toţi membrii comisiei.
(7) - Arhivarea proceselor-verbale de şedinţă se va face prin grija secretariatului comisiei.
ART.6. (1) - Şedinţele Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti se vor desfăşura la data şi ora
convocării dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.
(2) - Hotărârile comisiei cu privire la problemele date în competenţa prin Legea nr.155/2010 – Legea
Poliţiei Locale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor comisiei.
ART.7. (1) - Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului Tg-Cărbuneşti are următoarele atribuţii:
a) asigură cooperarea dintre instituţiile şi serviciile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi al siguranţei publice la
nivelul Oraşului Tg-Cărbuneşti şi a localităţilor componente;
b)
avizează proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale a Oraşului Tg-Cărbuneşti;
c) elaborează proiectul planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Tg-Cărbuneşti, pe care îl supune aprobării
Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti, şi pe care îl actualizează anual;
d)
analizează periodic activităţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice la nivelul Oraşului TgCărbuneşti şi a localităţilor componente şi face propuneri pentru soluţionarea deficienţelor constatate şi pentru
prevenirea faptelor care afectează climatul social;
e) evaluează cerinţele specifice şi face propuneri privind necesarul de personal al poliţiei locale, avizează
organigrama şi statul de funcţii;
f) prezintă Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor
planului de ordine şi siguranţă publică al Oraşului Tg-Cărbuneşti.
(2) - În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, Comisia Locală de Ordine Publică a Oraşului
Tg-Cărbuneşti, propune Consiliului local al Oraşului Tg-Cărbuneşti şi Primarului Oraşului Tg-Cărbuneşti, după caz,
iniţierea unor proiecte de hotărâri sau dispoziţii, prin care să se prevină faptele care afectează climatul social în Oraşul
Tg-Cărbuneşti.
ART.8. - Prezentul Regulament se aduce la cunoştinţa membrilor Comisiei Locale de Ordine Publică a Oraşului TgCărbuneşti.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordarea normei de hrana pentru personalul
Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- referatul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti nr. 20.423 din
20.11.2014;
- prevederile art.35 ind.1 din legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale;
- prevederile H.G.nr.1332/2010 privind organizarea si funcţionarea Politiei Locale;
- prevederile O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative;
- prevederile O.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului din
sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala;
- prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine
si siguranţa publica al Politiei Locale;
- prevederile O.M.A.I.nr.S/310/21.12.2009 privind hrănirea efectivelor M.A.I. pe timp de pace;
- H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti;
- H.C.L.nr.134/27.12.2011 privind acordarea normei de hrana pentru personalul din cadrul Politiei
Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.36, alin.(2), lit.a, alin.(6), lit.a, pct.7, alin.(9) din legea nr.215/2001, privind
administraţia publica locala, republicata.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă acordarea normei de hrana în cuantum 24 lei/zi efectiv lucrata/persoană, venit
neimpozabil, conform O.G.nr.26/1994, O.M.A.I nr.S/310/2009 şi O.U.G.nr.65/2014, poliţiştilor locali
din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, începând cu data de 01.01.2015, în limita bugetului aprobat.
Art.2.- La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.134/2011 privind acordarea
normei de hrana pentru personalul Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- 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 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 15

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractului de concesiune nr. 7858/26.09.2001 şi scoaterea la licitaţie publică
în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 20 mp
situat în piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- solicitarea cu nr. 54/05.01.2015 din partea doamnei Rebedea Valeria;
- solicitarea cu nr. 55/05.01.2015 din partea doamnei Muicu Ana;
- contractul de vânzare cumpărare nr. 1226/17.12.2014;
- contractul de concesiune nr. 7858/26.09.2001;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune , republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- (1) Se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr. 7858/26.09.2001 începând cu data
intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.2.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării a terenului
în suprafaţă de 20 mp situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de activităţi
private(comerţ).
Art.3.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 60 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 16

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului în suprafaţă de 9 mp
situat în piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti ;
- solicitarea cu nr. 2198/2015 din partea doamnei Călina Ana - administrator al SC Măceşu SRL;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune , 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 caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică in vederea concesionării a terenului
în suprafaţă de 9 mp situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti pentru desfăşurarea de activităţi
private(comerţ).
Art.2.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 60 lei/mp/an.
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 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 17

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Raportului de evaluare întocmit de SC EVALCONSULT GROUP SRL
Tg.Jiu şi completarea anexei la HCL nr. 58 din 27 aprilie 2011
la coloana nr. 5 -„Valoare de inventar ”
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;
- prevederile art.36, alin.(2) litera c din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publica locala,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr. 548/1999 privind normele tehnice pentru întocmirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
- HCL nr. 58 din 27 aprilie 2011;
- Raport de evaluare a terenului aferent Parcului Stejeret nr. 2392 din 05.02.2015 întocmit de SC
EVALCONSULT GROUP SRL Tg.Jiu;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Raport de evaluare a terenului aferent Parcului Stejeret întocmit de SC
EVALCONSULT GROUP SRL Tg.Jiu.
Art.2.- Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 27 aprilie 2011 se completează la coloana
nr.5 - „Valoare de inventar” cu suma de 76.634,00 lei conform Raportului de evaluare întocmit de SC
EVALCONSULT GROUP SRL Tg.Jiu
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 11.02.2015, la care
au participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 11 februarie 2015
Nr. 18

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 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- comunicarea din partea Direcţiei Generale de Sinteza a Politicilor Bugetare, înregistrata la instituţia
noastră cu nr. 2.533 din 09.02.2015;
- referatul nr. 3.440 din 23.02.2015, întocmit de Berbecel Georgeta din cadrul serviciului contabilitate,
buget, resurse umane;
- referatul nr. 3.493 din 23.02.2015, întocmit de Mladin Mircea inspector în cadrul serviciului voluntar
pentru situaţii de urgenţă - SVSU privind acordarea sporului de dificultate pentru personalul din cadrul
SVSU;
- contul de execuţie la data de 15.02.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe
anul 2015, respectiv virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de
la un program la altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2.- Se constituie şi se utilizează Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale în
sumă de 40,20 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 26.02.2015, la care
au participat 11 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 26 februarie 2015
Nr. 19

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al
domnului IVĂNIŞ GRIGORE prin deces
şi declararea locului de consilier local vacant

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- expunerea de motive;
- REFERATUL – CONSTATATOR la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Ivăniş Grigore şi declararea locului de consilier local vacant;
- prevederile art.9, alin.2, litera i), alin.(3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.71 alin.(2) lit. j) şi alin.(3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea
Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare şi art.9, alin.(3) şi art. 12 din Legea nr.393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-(1) Se constată încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului
IVĂNIŞ GRIGORE, prin deces.
(2) Se declară vacant locul de consilier local al domnului IVĂNIŞ GRIGORE.
Art.2.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi
persoanelor interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 20

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local al domnului MIHĂILESCU CONSTANTIN
şi modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- expunerea de motive;Raportul la proiectul de hotărâre validarea mandatului de consilier local al
domnului Mihăilescu Constantin;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 20/23.03.2015 prin care se constată încetarea de drept a
mandatului de consilier local al d-lui Ivăniş Grigore şi declararea locului de consilier vacant;
- adresa nr. 4 din 10.03.2015 din partea USL Gorj către Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, înregistrată
la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 4.794 din 13.03.2015;
- procesul verbal întocmit de comisia de validare a consiliului local;
- solicitarea doamnei consilier local Novac Aurora Victoria de a activa în cadrul comisiei de
specialitate a consiliului local pentru învăţământ;
- prevederile art. 96, alin. 9 din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 6, alin. 2 şi alin. 3 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se validează mandatul de consilier local al
domnului MIHĂILESCU CONSTANTIN, candidat pe lista Alianţei Politice USL din partea Partidului
Social Democrat la alegerile locale din iunie 2012, pe locul rămas vacant în urma încetării de drept a
mandatului de consilier local al domnului Ivăniş Grigore.
Art.2.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri doamna Novac Aurora Victoria va face parte
din Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socialculturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi
social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport se reorganizează în
următoarea componenţă : preşedinte –Cocheci Constantin, secretar-Birău Dănuţ, membrii-Novac Aurora
Victoria, Neamţu Tatiana, Ionescu Marian .
Art.3.- (1) Începând cu data adoptării prezentei hotărâri domnul Mihăilescu Constantin va face parte
din Comisia de specialitate a consiliului local pentru activităţi economico financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism.
(2) Comisia de specialitate a consiliului local pentru activităţi economico financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism
se reorganizează în următoarea componenţă : preşedinte – Popescu Nicolae, secretar - Mihăilescu
Constantin, membrii - Călina Iuliu, Săvescu Grigore, Coman Loredana.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Gorj, primarului oraşului, şi persoanelor
interesate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 14 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 21

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 37.226 /06.03.2015, emisa de Administraţia Judeţeana a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata
la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 4.426 /09.03.2015;
- adrese, rapoarte, referate şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul
Primăriei şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al biroului
contabilitate;
- contul de execuţie la data de 15.03.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 207,32 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare şi de la un
program la altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2-.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de + 227,00 mii lei, conform
anexei nr.2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă rectificarea activităţilor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015,
cu suma de + 17,53 mii, conform anexă nr. 3;
Art.4.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 4 (formular cod 14).
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Călina Iuliu
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 22

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
- 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 modificarea Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexelor nr. I şi II, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 23

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale acordate la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti - 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului asistenţă Socială;
- adresa nr. 1469 din 02.02.2015 a CJ Gorj înregistrată la Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 2647 din
10.02.2015;
- Prevederile art. 112 alin.(3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
- Prevederile art. 36 alin.6, lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă „Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul oraşului
Tg.Cărbuneşti – 2015”, 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 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 24

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

anexă la HCL nr. 24 din 23.03.2015

PLAN ANUAL
DE ACŢIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE - 2015
Planul anual de acţiune privind serviciile oferite la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti , judeţul Gorj ,se
elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în strategia de dezvoltare a serviciilor
sociale la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti conform Legii nr. 292/2011.
Planul anual de acţiune poate fi modificat ;
- ca urmare a unor modificări intervenite in structura aparatului propriu al primarului;
- ca urmare a modificării sau apariţiei unor acte legislative;
Actualele masuri adoptate de Guvernul Romaniei pentru reducerea saraciei si facilitatile acordate
persoanelor defavorizate social intaresc si completeaza eforturile autoritatilor locale in acoperirea de
programe sociale si acordarea de masuri de protectie si asistenta sociala pentru cat mai multe categorii
de persoane vulnerabile din comunitate .
La nivelul orasului Tg-Carbunesti a fost identificate urmatoarele grupuri tinta (categorii de
beneficiari) după cum urmează:
1. Copii şi familii aflate în dificultate;
2. Persoane vârstnice;
3. Persoane cu handicap
4. Persoane defavorizate de etnie roma;
5. Alte persoane în situaţii de risc social;
In cursul anului 2014 s-au aflat in evidenta un nr. de 59 de dosare avand un numar de 121
beneficiari de venit minim garantat, 44 de familii beneficiare de alocatie de sustinere,65 de beneficiari ai
alocatiei de stat , 29 de familii beneficiare de indemnizatie pentru cresterea copilului,10 familii
beneficiare de stimulent pentru cresterea copilului pana la doi ani ,ajutoare de urgenta 47 de
familii,incalzirea locuintei conform OUG nr.70/2011 -126 familii.
Referitor la persoanele cu handicap in cursul anului 2014 au beneficiat de asistent personal
(insotitor)un numar de 23 persoane din care 7 pentru minori si 16 pentru adulti si 30 de indemnizatii
pentru persoanele cu handicap(26 pentru adulti si 4 pentru minori.
Obiective specifice urmarite prin PLANUL LOCAL DE ACTIUNE
1. Obiectiv specific 1: Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul
asistentei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de
beneficiari);
2. Obiectiv specific 2 : Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să
cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire scolară şi
profesională, adrese de domiciliu, etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale,
ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încalzire,, alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data
acordarii acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru actualizarea acestor evidenţe;
3. Obiectiv specific 3 : Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi
performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul oraşului TgCarbunesti .
4. Obiectiv specific 4 : Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei
localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Masuri

Acţiuni

Termen

Masuri de asistenta si protectie
sociala pentru familiile/persoane
fără venituri sau cu venituri reduse
–Legea 416/2001

- indentificarea familiilor si persoanelor singure in
vederea acordarii ajutorului social;
permanent
- activitati de informare despre drepturi si obligatii;
-acordare venit minim garantat pentru
persoanelor aflate in imposibilitatea asigurarii in
mod independent a nevoilor de ordin financiar,in
limitele prevazute de Legea 416/2001 cu
modificarile si completarile ulterioare si sprijinirea
beneficiarilor de ajutor social la acordarea ajutorului
pentru incalzire in perioada sezonului rece
Masuri de protectie si asistenta -angajarea de asistentii personali si acordarea de
acordate persoanelor cu handicap indemnizatii pentru persoanele cu handicap
permanent
grav
-verificarea activitatii asistentilor personali ;
Masuri de asistenta si protectie -acordarea ajutoarelor de urgenta
sociala pentru situatii deosebitesi
permanent
acordate in baza Legii 416/2001 si a
HCL 37/21.03.2011
Acordarea alocatiei de sustinere a -sprijinirea familiilor in vederea completarii
familiei
formularelor si intocmirea dosarului privind alocatia permanent
de sprijin
Acordarea indemnizatiei /stimulent -sprijinirea familiilor in vederea intocmirii dosarului
pentru cresterea copilului pana la pentru indemnizatie/stimulent crestere copil
Permanent
varsta de 2 ani
Acordare alocatii de stat
-sprijinirea familiilor in vederea intocmirii dosarului
pentru alocatia de stat ;
Permanent
Masuri de asistenta si protectie
sociala pentru familiile/fara venituri
sau cu venituri reduse,in perioada
sezonului rece-OUG 70/2011
Masuri
de
sprijinire
pentru
persoanele aflate in dificultate prin
programe de ajutoare
Masuri de asistenta in domeniul
protectiei copilului conform Legii
272/2004 cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Indentificarea
si
rezolvarea
problemelor cu care se confrunta
persoanele de etnie

-sprijinirea populatiei in vederea completarii
formularelor pentru acordarea ajutorului pentru 01.11.2015incalzire in perioada sezonului rece
31.03.2016
-distribuirea de alimente catre categorii sociale
defavorizate in cadrul programului POAD;
-distribuirea de lapte praf pentru copii cu varsta 0-1
an
-indentificarea copiilor cu parintii plecati in
strainatate;
-monitorizarea si evaluarea acestora pe o perioada
de trei luni si asigurarea si propunerea masurii de
plasament unde situatia impune ;
-identificarea copiilor romi care nu frecventeaza
cursurile scolare si informarea familiiilor acestora
cu privire la necesitatea frecventarii acestorcursuri;
-identificarea persoanelor care nu au acte de
identitatesi sprijinirea lor in obtinerea actelor de
identitate ;

-anual

-lunar
permanent

permanent

Aplicarea Planului de actiuni se face in conditiile unei verificari periodice a nevoilor beneficiarilor de
asistenta sociala, asa cum este de fapt prevazut si in legislatia in vigoare .De cele mai mule ori ,beneficiarul unei
masuri de protectie sociala aduce in discutie aparitia si a altor posibile probleme ,astfel incat acesta devine
beneficiarul mai multor actiuni si masuri de protectie sociala .
Atingerea obiectivelor din planul de actiune privind masurile de asistenta sociala se realizeaza conform
Bugetului de Venituri si Cheltuieli alocat in anul 2015 .

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea achitării integrale a autoutilitarei DACIA LOGAN achiziţionată conform
contract de leasing nr. 159916 /04.02.2013

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;
- referatul nr. 4997/17.03.2015;
- prevederile legi 273/2006 Finantelor publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare.;
- 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 achitarea integrala a autoutilitarei DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare
B-538-MAI, achiziţionată conform contract de leasing nr. 159916 /04.02.2013.
Art.2.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 25

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
„ADIA” 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;
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (R1), cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 (R1), cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005;
- Prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea nr. 742 din 26 august 2014;
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„ADIA” GORJ, în forma prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ,
în forma prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Se împuterniceşte domnul Mazilu Mihai Viorel - primar al oraşului Tg.Cărbuneşti, să
semneze în numele şi pe seama oraşului Tg.Cărbuneşti, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de
dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ, anexate la prezenta hotărâre.
Art.4.-Se desemnează domnul Mazilu Mihai Viorel - primar al oraşului Tg.Cărbuneşti - în
calitatea de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „ADIA” GORJ.
Art.5.-Se mandatează domnul Mazilu Mihai Viorel, reprezentant în Adunarea Generală a
Asociaţilor, să susţină numirea domnului Cîrţînă Ion posesor al CI seria GZ, nr. 223102, domiciliat
în oraş Tg.Cărbuneşti, strada Eroilor, bl.E5, sc.1, ap.2 , judeţul Gorj ca membru în Consiliul Director
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ.
Art.6.- Se împuterniceşte reprezentantul oraşului Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a
Asociaţilor să aprobe în cadrul acestui organ de conducere un nivel al cotizaţiei al cărui cuantum
anual nu poate depăşi suma de 7.000 lei.

Art.7- Se împuterniceşte domnul Gherghe Mihai-Alexandru posesor al CI seria GZ, nr. 425509
domiciliat în Tg.Jiu, strada Nicolae Titulescu, nr.9A, bl.9A,sc.2, et.4., ap.29, judeţul Gorj, să
desfăşoare formalităţile de modificare a actului constitutiv şi statutului la Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Târgu Jiu.
Art.8.- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare „ADIA” Gorj face parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr.
549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de
conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi are obligaţia să raporteze anual Ministerului
Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico-financiară a acestora, conform metodologiei
stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Art.9.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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, 23 martie 2015
Nr. 26

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea ,,Regulamentului local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de
publicitate” în oraşul Tg.Cărbuneşti.
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3067 din 17.02.2015 al Serviciului
Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Prevederile Legii nr.185/2013 privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate;
- Prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata;
- Prevederile Legii 148/2000 privind publicitatea, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata;
- Prevederile Ordinului nr. 571/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si
amplasarea construcţiilor, instalaţiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicata;
- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, actualizata;
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, actualizata;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a
Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobata cu modificări prin Lege nr. 3/2003;
În temeiul art. 36 alin(2) lit.c,b,d, alin(4) lit.a, alin(6) lit a, pct.19 şi art.45 din Legea
nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă „Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de
publicitate în oraşul Tg.Cărbuneşti”, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr.63/24.06.2010 care a aprobat
Regulamentul privind modul de organizare, autorizare si desfăşurare a activităţii de publicitate pe raza
administrativ-teritoriala a oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.3.- „Regulamentul local privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate în
oraşul Tg.Cărbuneşti” va intra în vigoare la data de 01.04.2015.
Art.4.- Primarul, biroul Administrarea domeniului public si privat, Politia Locala Tg.Cărbuneşti,
Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului şi celelalte compartimentele de resort din cadrul primăriei
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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, 23 martie 2015
Nr. 27

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau
revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism din oraşul Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism si Amenajarea Teritoriului,
înregistrat la nr. 3134 din 18.02.2015;
- prevederile Ordinului M.D.R.T nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de
urbanism;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si
completările ulterioare, ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică;
- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
În temeiul art.36, alin.5, lit.c şi art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea
planului de amenajare a teritoriului si urbanism din oraşul Tg.Cărbuneşti, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul, responsabilul cu urbanismul, personalul de la biroul relaţii cu publicul şi celelalte
compartimentele de resort din cadrul primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 28

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Clubului Sportiv „Gilortul Tg.Cărbuneşti”, pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate nr. 32/05.03.2015;
- Propunerea de buget înaintata de către Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti;
- Hotărârea Consiliului de Administraţie al C.S Gilortul Tg-Carbunesti prin care s-a avizat pozitiv
proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
- Prevederile art.66 alin.(4) litera b din Legea nr.69/2000 republicata –legea sportului;
- HCL nr.11/11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al oraşului
Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.36 alin. 4 lit.a 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 Bugetul de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti pe anul
2015, conform anexei .
Art.2.- Primarul, celelalte compartimentele de resort din cadrul primăriei şi conducerea Clubului
Sportiv Gilortul Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 29

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg.Cărbuneşti, anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană;
- raportul de specialitate al compartimentului Asistenţă Socială;
- 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 2015, prevăzut în anexa nr.1.
Art.2.- Se declară luna Aprilie „Luna Curăţeniei”.
Art.3.- Se aprobă Planul de acţiuni sau lucrări de interes local ce se vor executa de beneficiarii de
ajutor social, potrivit legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare pe anul 2015,
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.4.- Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- 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 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 30

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranţa Publica 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 coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti;
- prevederile legii nr.155/2010 republicata cu modificările si completările ulterioare privind
înfiinţarea Poliţiei Locale;
- prevederile H.G. nr.1332/2010 republicata cu modificările si completările ulterioare privind
organizarea si funcţionarea Politiei Locale;
- prevederile ordinului nr.92/2011, privind aprobarea metodologiei de elaborare a planului de ordine
si siguranţa publica al Politiei Locale;
- H.C.L.nr.1/2011 privind înfiinţarea Politiei Locale Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art.36, alin.2, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7, alin.9 din legea nr.215/2001 cu modificările si
completările ulterioare, privind administraţia publica locala, republicata.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Planul de Ordine si Siguranţa Publica al Oraşului Tg.Cărbuneşti conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului, comisia locala de ordine publica, compartimentele de resort din cadrul
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti si Politia Locala a Oraşului Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 31

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea caietului de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a
spaţiului în suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona blocuri CT 1, 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 ;
- solicitarea cu nr. 4541/10.03.2015 din partea doamnei Vlăduţu Maria;
- HCL nr. 86/26.11.2014 privind rezilierea contractului de închiriere nr. 13870/08.11.2004;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- 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 caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a spaţiului în
suprafaţă de 48 mp (clădire solară) situat în zona blocuri CT 1, oraş Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Durata închirierii este de 5 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 6,18 lei/mp/lună.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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, 23 martie 2015
Nr. 32

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare
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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la
poziţia 61, având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Se aprobă darea în administrare Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu” oraş Tg.Cărbuneşti pe
baza de proces-verbal de predare-primire a bunului „Magazie metalică”.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 33

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 33 din 23.03.2015

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

Codul de
clasificare

61

1.6.2

Denumirea
bunului
Magazie
metalică

Elementele de
identificare
Suprafaţa construita 60mp,
învelitoare din tabla,
în incinta Şcolii
Gimnazială ,,George
Uscatescu”

Anul
dobandirii
2014

Valoare de
inventar
- lei30.149,80

Situaţia
juridica
actuala
Proprietatea
publica a
orasului Tg.
Carbunesti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la
poziţia 125, având datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 34

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 34 din 23.03.2015

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

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

125

1.8.6

Sisteme de
alimentare cu apa

Elementele de
identificare

Anul
dobandirii
a)Localitatea: sat Tupsa 2013
Container metalic

Valoare de
inventar
- lei20.000

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a mijloacelor fixe Extindere apa Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
Reabilitare str. Minerilor; Reabilitare str. Pandurilor şi parţial str. Minerilor şi
Modernizare drum DC 27 Ştefăneşti km 3+300 - 6+600

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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a următoarelor mijloace fixe:
a) Extindere apa Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti cu suma de 393 lei;
b)Reabilitare str. Minerilor cu suma de 307.148,44 lei;
c) Reabilitare str. Pandurilor si parţial str. Minerilor cu suma de 325.423,89 lei;
d) Modernizare drum DC 27 Stefanesti km 3+300-6+600 cu suma de 2.442.437 lei.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 35

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix
Şcoala Gimnazială ,,George Uscătescu” corp nou, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a mijlocului fix Şcoala Gimnaziala ,,George
Uscatescu” corp nou, oraş Tg.Cărbuneşti cu valoarea de 172.710,51 lei constând in lucrări de reabilitare
termica si înlocuire învelitoare din ţigla cu învelitoare din tabla.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, 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, 23 martie 2015
Nr. 36

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind darea in administrare Scolii Gimnaziale ,,George Uscatescu” oraş Tg.Cărbuneşti a
următoarelor bunuri : centrala termica, instalaţie încălzire si instalaţie gaze naturale montate la
Grădiniţa nr.1 şi doua centrale termice montate la Grădiniţa cu Program Prelungit.
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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă darea în administrare Şcolii Gimnaziale ,,George Uscatescu” oraş Tg.Cărbuneşti,
pe baza de proces-verbal de predare-primire, a următoarelor bunuri:
a)centrală termică, instalaţie încălzire si instalaţie gaze naturale montate la Grădiniţa nr.1,
Tg.Cărbuneşti – valoare de inventar 20.636,04 lei din care contribuţie primărie 11.960,79 lei;
b) două centrale termice montate la Grădiniţa cu Program Prelungit. Tg.Cărbuneşti – valoare
de inventar 24.851,52 lei.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 37

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind utilizarea sălii de şedinţa, pentru desfăşurarea cursurilor de formare profesionala in meseria
de lucrător in comerţ, în cadrul Proiectului SENS-SANSE EGALE SI NEDISCRIMINARE PE CRITERII
DE GEN-POSRDU148/6,3/G/127604, finanţat prin Fondul Social European,Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 Promovarea incluziunii
sociale “Domeniul major de intervenţie 6,3 ,,Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
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;
- Solicitarea nr.46/18.03.2015 transmisa de SC Paidea SRL Tg Jiu-Gorj, Strada Ecaterina Teodoroiu
nr.92, CUI 25680441 prin care cere utilizarea unui spaţiu pentru desfăşurarea cursurilor de formare
profesionala in meseria de lucrător in comerţ, in cadrul Proiectului SENS-SANSE EGALE SI
NEDISCRIMINARE PE CRITERII DE GEN-POSRDU148/6,3/G/127604;
- creşterea veniturilor proprii la bugetul local si sprijinirea persoanelor înscrise la curs din oraşul
Tg.Cărbuneşti pentru formare;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ;
- Legea 215/2001 – privind administraţia publica locala republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă utilizarea sălii de şedinţa, pentru desfăşurarea cursurilor de formare profesionala
in meseria de lucrător in comerţ, in cadrul Proiectului SENS-SANSE EGALE SI NEDISCRIMINARE
PE CRITERII DE GEN-POSRDU 148/6,3/G/127604, finanţat prin Fondul Social European, Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6 Promovarea
incluziunii sociale “Domeniul major de intervenţie 6,3 ,,Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”,
pe perioada 19.03.2015-19.06.2015 in zilele de luni-vineri cu program de curs de 4-6 ore pe zi cu
posibilitate de prelungire.
Art.2.- Pentru utilizarea sălii de şedinţa SC Paidea SRL Tg Jiu-Gorj, va plăti lunar suma de
723,33 lei sume din bugetul proiectului .
Art.3.- Primarul oraşului, 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 23.03.2015, la care
au participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 23 martie 2015
Nr. 38

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cuantumului şi numărului burselor şcolare pentru anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 1092(5157)/19.03.2015 din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi”;
- adresa nr. 559(5258)/19.03.2015 a Şcolii Gimnaziale „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.186/2014 - legea bugetului de stat pe anul 2015;
- prevederile Legii nr.273/2006, actualizată privind finanţele publice locale;
- HCL nr.11/11.02.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului
Tg.Cărbuneşti pe anul 2015;
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 2015 se aprobă acordarea burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat,
după cum urmează:
A. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”:
-92 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar;
-2 burse de studiu, fiecare în cuantum de 12 lei/luna/beneficiar;
-2 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar.
B. Şcoala Gimnazială „George Uscătescu” :
-135 burse de merit, fiecare în cuantum de 13 lei/luna/beneficiar;
-16 burse de ajutor social, fiecare în cuantum de 10 lei/luna/beneficiar din care 15
burse orfani şi 1(una) bursă boală;
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 23.03.2015, 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, 23 martie 2015
Nr. 39

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatul nr. 6.200/06.04.2015 întocmit de Corici Sorin –şef birou ADPP;
- referatul nr. 6.079/02.04.2015 întocmit de Stăncioi Nicolae–şef Serviciu Poliţie Locală;
- adresa nr. 1.308/02.03.2015, emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”, înregistrată la Primăria
Tg.Cărbuneşti cu nr. 6.076/02.04.2015;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la 31.03.2015;
- contul de execuţie la data de 31.03.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 53,00 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data 09.04.2015, la care au fost prezenţi
14 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 09 aprilie 2015
Nr. 40

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului atribuit pentru tineri, conform
Legii nr.15/2003, în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat
prin H.C.L nr.111/2007;
- PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;
- H.C.L nr. 121/27.11.2013 privind atribuire teren in folosinţă gratuită pe durata existentei
construcţiei d-lui Hăinaru Florin Daniel;
- H.C.L nr. 130/18.12.2013 privind atribuire teren in folosinţă gratuită pe durata existentei
construcţiei d-lui Cicea Ionuţ Marian;
- prevederile art.6, alin(1) si alin(2) al Legii nr.15/2003 republicata -2014, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- prevederile Legii nr.50/1991, republicată -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 500,00 mp (lot nr. 65)
atribuit prin H.C.L nr. 121/27.11.2013 d-lui Hăinaru Florin Daniel, 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. 19)
atribuit prin H.C.L nr. 130/18.12.2013 d-lui Cicea Ionuţ Marian, deoarece nu au fost începute lucrările
de construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003.
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 şedinţa extraordinară din data 09.04.2015, la care au fost prezenţi
14 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 09 aprilie 2015
Nr. 41

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri,
în vederea realizării unei locuinţe în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat
prin H.C.L nr.111/2007;
- Solicitarea nr.6031/02.04.2015 a d-nei Bobeanu Maria Alina din oraşul Tg.Cărbuneşti, satul
Floreşteni, nr.155, judeţul Gorj, privind atribuirea unui lot de teren pentru tineri, pentru construcţia
unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- 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.15 /2003, republicată, modificată şi completată privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp (14 m x 32,50 m) - lotul cu nr. 19, numitei Bobeanu Maria Alina, CNP 2821229203827 din
oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Floreşteni, nr.155, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului menţionată la art.1 este obligată să
înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform art.6 alin.(1) din
Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.
(2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data 09.04.2015, la care au fost prezenţi
14 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 09 aprilie 2015
Nr. 42

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Tg.Cărbuneşti în Comisia pentru
selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru
al Consiliului de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Adresa nr. 3141/02.04.2015 (6336/08.04.2015) din partea SC APAREGIO GORJ SA ;
- Actul constitutiv al SC APAREGIO GORJ SA şi calitatea de acţionar pe care oraşul Tg.Cărbuneşti o
exercită prin Consiliul Local în cadrul SC APAREGIO GORJ SA;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b şi d, alin.(4) lit.a, e, f şi alin.(6), lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 29 din OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor
publice;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Se desemnează doamna Dodoacă Ivona reprezentantul Consiliului Local Tg.Cărbuneşti
în Comisia pentru selecţia, evaluarea şi propunerea de candidaţi pentru funcţia de membru al Consiliului
de Administraţie al SC APAREGIO GORJ SA.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
15 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 43

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”,
ediţia a - XXXV - a, 22 mai - 24 mai 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Regulamentul Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXXV-a - 2015;
- Protocolul încheiat între Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj,
Consiliul Local şi Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”, Ansamblul
Artistic Profesionist „Doina Gorjului” Tg. Jiu, Liga Culturală „Fii Gorjului” Bucureşti, cu privire la
organizarea şi desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, ediţia
a- XXXV-a, 2015;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea ,,MOŞTENIREA
ARGHEZI”, ediţia a - XI-a, 22 mai -24 mai 2015;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- HCL nr. 11 /2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2015;
În temeiul art.45, din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Festivalul Internaţional de Literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a - XXXV-a se desfăşoară
în perioada 22 mai – 24 mai 2015.
Art.2.- Se va întocmi şi desfăşura un program comun al tuturor instituţiilor de cultură şi învăţământ
de la nivelul oraşului Tg.Cărbuneşti, coordonat de Centrul Cultural “Tudor Arghezi”.
Art.3.- Conform protocolului încheiat între reprezentanţii instituţiilor organizatoare ale festivalului,
protocol semnat de primarul oraşului, Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti aprobă efectuarea
următoarelor cheltuieli: total: 10.005 lei, din care:
- Premiu pentru promovarea internaţională a operei argheziene = 1.600 lei
- Premiul III pentru grupaj de poezie( Centrul Cultural) = 600 lei
- Premii pentru elevi (Biblioteca oraş Tg.Cărbuneşti) în cadrul secţiunii „Moştenirea
Arghezi”, ediţia a -XI-a, adresată elevilor din Tg.Cărbuneşti şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu
( 3 premii x 200 lei ) = 600 lei
- cazare laureaţi şi invitaţi străini = 3.100 lei
- Diurna pentru data de 23 mai 2015 (65 pers x 17 lei) = 1.105 lei
- Onorarii juriu (3 x 1000 lei) = 3.000 lei .
Art.4.- Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg.Cărbuneşti următorilor:
- celor doi câştigători ai Premiului Naţional de Literatură „Tudor Arghezi” pentru Opera
Omnia, atribuit pe criterii valorice unor scriitori români contemporani, de către Uniunea
Scriitorilor din România.
- celor doi câştigători ai Premiului „Tudor Arghezi “ pentru Opera Omnia, atribuit unor scriitori
contemporani de prestigiu internaţional de către Consiliul Judeţean Gorj prin CJCPCT Gorj.
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile
de cultură şi învăţământ ale oraşului Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
15 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu
Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 44

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare
a C.S „Gilortul” Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Referatul de specialitate al preşedintelui C.S „Gilortul” Tg.Cărbuneşti dl. Cocheci Constantin
înregistrat cu nr. 46/20.04.2015;
- Prevederile Legii educaţiei fizice si sportului nr.69/2000, cu modificările si completările ulterioare;
- Prevederile Legi si Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală cu
modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv „Gilortul”
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă orice dispoziţie contrară.
Art.3.- Preşedintele C.S „Gilortul” Tg.Cărbuneşti şi persoanele din subordinea acestuia vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
15 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 45

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la H.C.L NR. 45 din 28.04.2015
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
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” TG-CĂRBUNEŞTI
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 Mitropolit
Nestor Vornicescu, nr.4, 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 pentru promovarea imaginii comunitatii locale;
(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) Organizarea de actiuni sportive cu caracter de promovare a miscarii sportive si selectie a tinerelor talente in
colaborare cu institutiile de invatamant;
g) Initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a cetatenilor orasului Tg-Carbunesti in practicarea
sportului;
h) C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si a obiectului de
activitate , in conditiile legii.
Pentru realizarea obiectivelor, Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti a pus la dispozitie spre folosinta, cu titlul
gratuit, catre C.S Gilortul Tg-Carbunesti baza sportiva (stadionul local din Tg-Carbunesti), conform HCL
nr.115/28.11.2012 si a protocolului nr.1404/23.01.2014
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 TgCarbunesti , 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 sume sau bunuri primite prin sponsorizari;
b)Venituri obtinute din reclama si publicitate;
c)Venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, altele
decat cele de domeniu public;
d) Venituri obtinute din transferul sportivilor;
e) Cotizatii si contributii banesti sau in natura ale simpatizantilor;
f) transferuri de la bugetul local si/sau bugetul de stat;
g) 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 Tg-Carbunesti 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 , SUPRAVEGHERE,
COORDONARE SI CONTROL-MEMBRII C.S GILORTUL TG-CARBUNESTI
Art.8 (1) Supravegherea si controlul C.S Gilortul Tg-Carbunesti, se face de catre Consiliul Local al
orasului Tg-Carbunesti, Primarul orasului Tg-Carbunesti si de catre organismele cu atributii de control in
domeniu.
(2) Avand in vedere regimul juridic al Clubului sportiv Gilortul Tg-Carbunesti de persoana juridica de
drept public si institutie publica in subordinea Consiliului Local Tg-Carbunesti, acesta, in calitate de autoritate
publica locala este membru fondator unic.
(3) Membrii ai C.S Gilortul Tg-Carbunesti pot fi reprezentantii Cuburilor si Asociatiilor sportive
asociate, cat si persoane fizice. In aceste conditii, C.S Gilortul Tg-Carbunesti isi mentine statutul de club sportiv
de utilitate publica.
(4) Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti aloca anual de la bugetul local sumele necesare sustinerii
activitatii clubului.
(5) C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate avea membri simpatizanti si membri de onoare, insa fara atributii
sau drepturi in cadrul clubului.
Organele de conducere si control, personal
Organele de conducere, administrare si control ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti sunt:
(1) Consiliul local al orasului Tg-Carbunesti;
(2) Presedintele si Consiliul de Administratie al orasului Tg-Carbunesti;
(3) Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti este condus de un Consiliu de Administraţie,care are rol
deliberativ si un presedinte care are atributii executive.
(4) Consiliul de Administratie este format din 7 membrii, numiti prin hotarare a consiliului local TgCarbunesti.
(5) Din randul persoanelor desemnate se alege un presedinte, si un vicepresedinte.
Art. 9 (1) Consiliul local Tg-Carbunesti are urmatoarele atributii legate de Clubul Sportiv;
a) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli;
b) aproba alocarea de la bugetul local de fonduri in vederea finantarii Clubului Sportiv, in conditiile
legii;
c) aproba asocierea clubului cu persoane fizice sau juridice;
d) aproba obtinerea de imprumuturi si credite de catre Clubul Sportiv;
e) numeste si revoca membrii consiliului de administratie al Clubului;
f) aproba dizolvarea si lichidarea clubului;
g) aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al C.S Gilortul Tg-Carbunesti;
h) orice alte atributii prevazute de lege.
(2) Primarul are urmatoarele atributii legate de clubul sportiv:
a) propune aprobarea bugetului anual de venituri si cheltuieli;
b) propune alocarea de la bugetul local de fonduri in vederea finantarii Clubului Sportiv, in conditiile
legii;
c) propune inlocuire presedintelui si membrilor Consiliului de Administratie, pe baza propunerilor
C.A.
Art. 10(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;
h) Avizeaza si propune Consiliului Local in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli;
i) Avizeaza si sustine in fata Consiliului Local propunerile presedintelui clubului referitoare la rectificarile
bugetare;
j) Verifica activitatea financiar contabila a clubului;

k) Aproba proiectele, programele si planurile de activitate ale clubului, calendarul competitional anual intern
si international si analizeaza periodic stadiul realizarii acestora, precum si executia bugetara;
l) Aproba desfasurarea si altor activitati decat cele sportive pe stadionul local din Tg-Carbunesti, ca urmare a
unor contracte de sponsorizare incheiate cu Clubul Sportiv Gilortul Tg-Carbunesti, cat si a unor
evenimente caritabile.
(2) Consiliul de Administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie, la solicitarea verbala a presedintelui
sau a majoritatii membrilor consiliului de administratie.
(3) Pentru perioada in care presedintele C.S Gilortul Tg-Carbunesti este plecat din localitate un timp
indelungat (concedii de odihna, concedii medicale, alte situatii), acesta va fi inlocuit de vicepresedintele
clubului, iar in cazul in care lipseste si vicepresedintele , C.A poate delega un membru al acestuia sa preia
o parte dintre atributiile presedintelui, altele decat cele ce pot fi delegate de catre acesta.
(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;
h) Presedintele C.S Gilortul Tg-Carbunesti poate fi angajat ca functionar public, personal bugetar sau contract
de manageriat;
i) Presedintele are drept de vot in cadrul C.A;
j) Presedintele poate fi eliberat din functie in conditiile neindeplinirii, din vina acestuia, a obiectivelor
asumate, asigura informarea publica privind activitatea clubului.
(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 Tg-Carbunesti.
Art.11(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 TgCarbunesti, 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;
j) Intocmeste rapoartele de joc ale arbitrilor, efectueaza plata indemnizatilor de arbitraj, tine evidenta la zi a
cartonaselor primite de sportivi, tine legatura cu toate federatiile sportive pe fiecare ramura de sport, aduce la
cunostinta presedintelui toate problemele ivite intre sportivi si antrenori.
(3) In cadrul clubului poate fi incadrat personal de specialitate format din personal tehnic (antrenori si
instructori sportivi), precum si personal auxiliar cu atributii privind buna organizare si desfasurare a activitatii
in cadrul clubului pe perioade teporare sau in functie de buget pe durata nelimitata.
(4) Pentru fiecare ramura de sport pot fi numiti unul sau mai multi tehnicieni angajati in conditiile legii.
(5) Un antrenor sau un instructor sportiv se poate ocupa de mai multe discipline sportive cu acordul
conducerii clubului.
CAPITOLUL V
OBLIGATII SI ATRIBUTII
Obligatiile si raspunderile organelor de conducere
Art.12 Organele de conducere si control ale C.S Gilortul Tg-Carbunesti de pe toate treptele ierarhice
au ca atributii organizarea judicioasa a intregii activitati pentru integritatea patrimoniului, buna gospodarire a
fondurilor materiale si banesti, pentru adoptarea masurilor necesare indeplinirii integral si la timp a obiectivelor
Clubului Sportiv, organizatoric si profesional, avand urmatoarele atributii si obligatii:
a) asigurarea tuturor materialelor si fondurilor banesti in scopul sustinerii activitatii clubului si pentru
atingerea obiectivelor de performanta;
b) asigurarea personalului competent conform organigramei in raport cu obiectivele stabilite;
c) asigurarea intretinerii si modernizarii bazei sportive in raport cu reglementarile autoritatilor si
organismelor in materie, precum si a propriilor obiective stabilite;
d) asigurare transportului, cazarii, mesei pe timpul competitiilor si jocurilor de verificare;
e) asigurarea echipamentului de joc si antrenament, in conformitate cu reglementarile autoritatilor si
organismelor in materie;
f) asigurarea asistentei medicale pentru competitiile organizate de C.S Gilortul Tg-Carbunesti;
g) asigurarea salariului sau indemnizatiei lunare a personalului si sportivilor din cadrul C.S Gilortul TgCarbunesti, conform contracte incheiate si in conformitate cu legislatia in vigoare;
h) asigurarea inregistrarii contractelor si a tuturor schimbarilor intervenite, ca salarizare si profesia;
i) organizeaza activitatea la nivelul grupelor de copii si juniori;
j) asigurarea protejarea datelor, informatilor si documentelor cu caracter secret si confidential, care
privesc activitatea Clubului Sportiv;
k) asigura decontarea cheltuielilor pentru deplasare, cazare, consum, carburanti si alte cheltuieli
materiale conform normativului legal in vigoare, pentru institutii publice cu regim de structura
sportiva;
l) asigura plata oficialilor (arbitri, observatori, medic, asistenti medicali, alti delegati oficiali) pentru
competitiile organizate de C.S Gilortul Tg-Carbunesti;

CAPITOLUL VI
DISPOZITII FINALE-DREPTURI EXCLUSIVE-LEGEA APLICABILA
Art.13 (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.14 (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.15 Dizolvarea si lichidarea clubului sportiv se va face in conditiile legii.
Art.16 Litigile aparute intre club si alte persoane vor fi solutionate pe cale amiabila si, in caz
contrar, vor fi deferite instantelor judecatoresti sau organismelor competente.
Art.17 Clubul sportiv va tine evidenta contabila conform legislatiei in vigoare.
Art.18 Orice situatie aparuta pe parcursul functionarii clubului sportiv necuprinsa in prezentul
regulament sau in normele legale in vigoare va fi rezolvata prin hotarare a Consiliului Local.
Art.19 Prezentul regulament de organizare si functionare va putea fi modificat sau completat prin
Hotarare a Consiliului Local.
Art.20 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.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind utilizarea sălii de protocol, pentru desfăşurarea cursurilor de formare profesionala in meseria
de tehnician în telecomunicaţii, în cadrul Proiectului „Calificăm angajaţi în telecomunicaţii în domeniul
comercial”- CAJOC, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”,
domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională continuă,
POSDRU/164/2.3/S/139007, finanţat prin Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Solicitarea nr. 6993/21.04.2015 transmisa de SC TELEDATANET SRL Cluj-Napoca, strada
Bulevardul Muncii, nr. 215 A , CUI RO12359564, prin care solicită utilizarea unui spaţiu pentru
desfăşurarea cursurilor de formare profesionala;
- creşterea veniturilor proprii la bugetul local si sprijinirea persoanelor înscrise la curs din
comunitatea noastră şi comunităţile învecinate;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale cu modificările ulterioare ;
- Legea 215/2001 – privind administraţia publica locala republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă utilizarea sălii de protocol, pentru desfăşurarea cursurilor de formare
profesionala in meseria de tehnician în telecomunicaţii, în cadrul Proiectului „Calificăm angajaţi în
telecomunicaţii în domeniul comercial”- CAJOC, axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 „Acces şi participare la formare profesională
continuă, POSDRU/164/2.3/S/139007, finanţat prin Uniunea Europeană în cadrul Programului
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 pe perioada 21.04.201531.07.2015 în zilele de marţi şi joi cu program de curs de 6 ore pe zi cu posibilitate de prelungire.
Art.2.- Pentru utilizarea sălii de protocol SC TELEDATANET SRL Cluj-Napoca va plăti lunar suma
de 1200 lei, sume din bugetul proiectului.
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
15 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 46

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii
„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr.
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Având in vedere propunerea Primarului orasului Tg. Carbunesti, in calitate de initiator al proiectului
de hotarare si expunerea de motive;
Analizand documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii de S.C. IPCMG SA
Bucuresti;
Având in vedere raportul de specialitate intocmit de Biroul ADPP;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
oraşului Tg.Cărbuneşti :
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici şi devizul general al obiectivul de investiţii
„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”, conform
documentaţiei tehnice elaborată de SC IPCMG SA Bucureşti, în conformitate cu anexa, parte
integranta din prezenta hotărâre, după cum urmează :
➢ VALOARE TOTALA : 4.407.600 lei cu TVA ;
Din care : - Valoarea lucrărilor ( C+M ) : 2.953.960 lei cu TVA ;
- Cheltuieli diverse si neprevăzute : 351.050 lei cu TVA ;
Art.2- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a acestei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
15 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 47

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 47 din 28.04.2015

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„Reabilitare, extindere, modernizare şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”

1. Valoarea totala a investiţiei, inclusiv TVA : 4.407,60 mii lei
din care:
- construcţii-montaj (C+M): 2.953,96 mii lei
(în preturi 29 Ianuarie 2015, 1 euro = 4,4451 lei),
2. Eşalonarea investiţiei:
- anul I: 445,35 mii lei
- anul II: 3.109,17 mii lei
3. Durata de realizare: 12 (luni)
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de investiţii :
„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din
satele aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ;
Având in vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
Având in vedere Hotararea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii si Ordinul nr.
863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Având in vedere propunerea Primarului orasului Tg. Carbunesti, in calitate de initiator al proiectului de
hotarare si expunerea de motive;
Analizand documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii intocmita de S.C. ARTPRO
INTEGRAL SRL Tg. Jiu;
Având in vedere raportul de specialitate întocmit de Biroul ADPP;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al
oraşului Tg.Cărbuneşti :
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă Indicatorii tehnico-economici şi devizul general al obiectivul de investiţii
„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din satele aparţinătoare
Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni”, conform documentaţiei tehnice elaborata de SC ARTPRO
INTEGRAL SRL Tg.Jiu, în conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta hotărâre, după
cum urmează :
➢ VALOARE TOTALA : 15.233.914 lei cu TVA ;
Din care : - Valoarea lucrărilor ( C+M ) : 13.932.741 lei cu TVA ;
- Cheltuieli diverse si neprevăzute : - 716.799 lei cu TVA
Art.2- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul primăriei vor asigura ducerea la
îndeplinire a acestei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
14 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţineri.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu
Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 48

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 48 din 28.04.2015

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
„Modernizare drumuri de interes local in oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj din
satele aparţinătoare Măceşu, Curteana, Creţeşti şi Floreşteni”
Valoarea totală a investiţiei este de:
• valoare totală : 12 285,415 mii lei /2763,313 mii euro, fără TVA
• valoare C+M :11 236,082 mii lei /2 527,290 mii euro, fara TVA
la cursul de schimb 4,4459 lei/euro din data de 18.03.2015
Valoare defalcata:
Lucrări drum: 1730,004 mii euro
lpc= 4,50 m – L=2303 m
lpc= 5,00 m – L=5650 m
lpc= 5,50 m – L=5112 m
Lucrări de apărare si consolidare: 467,922 mii euro
Podeţe: 49,663 mii euro
Accese proprietăţi: 198,745 mii euro
Drumuri laterale: 16,247 mii euro
Siguranţa circulaţiei: 39,686 mii euro
• Costuri specifice:
• Lucrări drum = 165,104. mii euro/ km < 165,139 mii euro/km
Structura rutiera = 1727,136 mii euro
Şanţuri pereate = 429,948 mii euro
total = 2157,084 mii euro/ 13,065 km = 165,104 mii euro/km

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
mai, iunie şi iulie 2015

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 28 aprilie
2015, conform procesului verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Domnul consilier local Mihăilescu Constantin se alege în funcţia de
preşedinte de şedinţă pe lunile mai, iunie şi iulie 2015.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data 28.04.2015, la care au fost prezenţi
14 consilieri din numărul total de 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Călina Iuliu

Tg.Cărbuneşti, 28 aprilie 2015
Nr. 49

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 15.05.2015;
-adresa nr. 3.183 din 20.05.2015 emisă de Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 9.492 din 20.05.2015;
- contul de execuţie la data de 15.05.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 253,27 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2-.Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr.2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 50

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al compartimentului
„Biblioteca Orăşenească” a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- 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. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al compartimentului „Biblioteca Orăşenească” a
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, 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 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 51

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pentru tineri,
în vederea realizării unei locuinţe în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat
prin H.C.L nr.111/2007;
- PUZ –vatra sat Cojani – proiect nr. 39/2006 aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;
- Solicitarea nr. 7.194/23.04.2015 a d-nei Sterian Marilena- Noly privind atribuirea unui lot de
teren pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- Prevederile Legii nr.15 /2003, republicată, modificată şi completată privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
500,00 mp (20 m x 25 m) - lotul cu nr. 65, numitei Sterian Marilena- Noly, CNP 2940819181091 din
oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Pieţii, nr.26, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului menţionată la art.1 este obligată să
înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform art.6 alin.(1) din
Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.
(2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 52

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării locuinţei –apartament nr. 15 din blocul B1, situat pe strada
Pădurea Mamului oraşul Tg.Cărbuneşti, întocmirea documentaţiei cadastrale în vederea
înscrierii locuinţei în cartea funciara si întocmirea unui raport de evaluare
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al al Serviciului Urbanism Gospodărie Urbana, privind propunerea vânzării
apartamentului nr. 15, sc 1, et.4, bloc B1, str. Padurea Mamului, oraş Tg.Cărbuneşti- apartament
construit din fondurile statului;
- cererea cu nr. 7.207/24.04.2015 a numitului Fulguşin Eduard privind cumpărarea apartamentului
nr. 15, sc.1, et.4, bloc B1, str. Pădurea Mamului, oraş Tg.Cărbuneşti;
- necesitatea întocmirii documentaţiei cadastrale in vederea înscrierii in cartea funciara;
- necesitatea întocmirii unui raport de evaluare de către un expert autorizat, având in vedere
modificările art. 16 din Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe si spatii cu alta destinaţie construite
din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat;
- prevederile Decretului-lege nr. 61/1990, cu modificările si completările ulterioare, privind vânzarea
de locuinţe construite din fondurile statului;
- prevederile Legii nr.85/1992 republicată, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie
construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice, republicată,
- prevederile Legii 76/1994 pentru modificarea Legii 85/1992;
- prevederile Legii nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea 85/1992;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) şi alin.(5) lit.b) şi ale art.45 alin.(3) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă vânzarea locuinţei – apartament nr.15, sc.1, et. 4, bloc B1. str. Pădurea Mamului,
oraş Tg.Cărbuneşti, apartament construit din fondul statului, domnului Fulguşin Eduard.
Art.2.- Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a locuinţei.
Art.3.- Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare a locuinţei – apartament de către un expert
autorizat.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 53

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Centrului Cultural „Tudor Arghezi” 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;
- prevederile OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea,organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007;
- prevederile Legii nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- H.G. nr . 442/1994 privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană , ale
municipiului Bucureşti si locale, republicată;
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile si instituţiile
publice;
-Ordinul nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcţionare a
aşezămintelor culturale;
-O.U.G. nr.189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
-O.G. nr. 26/2012 pentru modificarea O.G. nr. 9/1996 privind îmbunătăţire a sistemului de finanţare a
instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau
de la bugetele locale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural „Tudor Arghezi”
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, 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 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 54

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind abrogarea HCL nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate”
modificată şi completată prin HCL nr. 16/29.01.2013
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 al
- prevederile Legii nr.215/2001- privind administraţia publica locala, republicata cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului local al oraşului Tg.Cărbuneşti
aprobat prin H.C.L. nr.65/11.07.2012.
- HCL nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de instituire si administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate” modificată şi completată prin HCL nr.
16/29.01.2013
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 01.01.2016 se abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti nr. 25 din 28.02.2011 privind aprobarea „Regulamentului de instituire si administrare a
taxei speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate” modificată şi completată prin
HCL nr. 16/29.01.2013.
Art.2.- Se aprobă efectuarea unei evaluări a activităţii S.C. Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti,
societate înfiinţată ca urmare a implementării proiectului „Staţie de transfer deşeuri Tg.Cărbuneşti” de
către managerul de proiect al investiţiei „Staţie de transfer deşeuri Tg.Cărbuneşti”.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 27.05.2015, la care
au participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru şi 3 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 27 mai 2015
Nr. 55

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu unităţi administrativ-teritoriale din
judeţul Gorj şi judeţul Dolj în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
(ADI) „Terra Romana” şi aprobarea Actului constitutiv şi Statutului acestei asociaţii
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- prevederile art. 11, alin.(1), art. 12, alin. (1) art. 36 alin. (2), lit. e, şi alin. (7), lit. c) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, ale OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările
ulterioare, ale legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, ale 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;
- Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020, Planul Operaţional Regional (Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia),
Planul Integrat de Dezvoltare Urbana, Planul de Dezvoltare Durabila a Judeţului precum si celelalte
strategii si planuri elaborate la nivel european, central, regional si local, pentru a facilita
cooperarea intre unităţile administrativ-teritoriale membre pentru exercitarea in comun a
competentelor ce le revin prin lege, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile si pentru a realiza o
cooperare transfrontaliera benefică;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă asocierea oraşului Tg.Cărbuneşti, prin Consiliul Local Tg.Cărbuneşti, cu unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Gorj şi din judeţul Dolj, în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Terra Romana”, persoană juridică de drept român, înfiinţată conform art. 11 şi
următoarele din Legea nr. 215/2001, republicată.
Art.2. - Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Terra Romana” şi
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Terra Romana” conform anexelor nr. 1 şi
nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Terra Romana” va avea sediul în România,
comuna Brădeşti, strada Dr. Brădişteanu, nr. 183, judeţul Dolj şi un patrimoniu iniţial de 1.000 lei.
Art.4.- Reprezentarea oraşului Tg.Cărbuneşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Terra Romana” se asigură de către primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul
Mazilu Mihai Viorel sau de către împuternicitul acestuia, numai pe baza unui mandat de reprezentare,
aprobat prin dispoziţie.
Art.5.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul Mazilu Mihai Viorel cetăţean
român, născut la data de 21.08.1962, în oraşul Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj cu domiciliul în oraşul
Tg.Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 118, judeţul Gorj, posesor al CI seria GZ nr. 378834, eliberată la
data de 10.06.2010 de SPCLEP Tg.Cărbuneşti să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al
oraşului Tg.Cărbuneşti, Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Terra
Romana”.
Art.6.- 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 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 56

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr.90.236/08.06.2015 emisă de Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 10.923 din 10.06.2015;
-adrese, rapoarte, referate şi alte documente primite de la compartimentele de resort din cadrul Primăriei
şi de la ordonatorii terţiari de credite menţionate în raportul de specialitate al serviciului contabilitate;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 10.06.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de + 65,46 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2- Se aprobă rectificarea activităţilor finanţate din fonduri externe nerambursabile pe anul 2015
cu suma de + 3,96 mii lei, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.- Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 4 (formular cod 11/02).
Art.5.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 57

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordare unui ajutor de urgenţă financiar în valoare de 7.000 lei
doamnei Bobeanu Maria Alina
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului de asistenta medico –socială;
- art. 28 din Legea 416 /2001 privind venitul minim garantat cu modificările si completările
ulterioare;
- prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/28.01.2011 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a prevederilor Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si
completările ulterioare;
- cererea doamnei Bobeanu Maria-Alina cu nr. 10.295/2015.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă suma de 7.000 lei, ajutor de urgenţă pentru doamna Bobeanu Maria Alina care se
identifica cu CI seria GZ, nr. 544599, CNP 2821229203827, domiciliată în oraşul Tg.Cărbuneşti, satul
Floreşteni, nr. 155, judeţul Gorj, în vederea construirii unei locuinţe.
Art.2- Beneficiara ajutorului de urgenţă, doamna Bobeanu Maria Alina va depune justificare privind
cheltuirea sumei de 7.000 lei în scopul în care a fost acordată .
Art.3- Ordonatorul principal de credite, serviciul buget contabilitate şi resurse umane şi
compartimentul de asistenta sociala şi autoritate tutelara vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 2 voturi contra şi
4 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 58

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 31 mai 2011
privind darea în administrarea SC Aparegio Gorj SA –CED Tg.Cărbuneşti
a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului
Tg.Cărbuneşti;
- HCL nr. 73 din 31 mai 2011 privind darea în administrarea SC Aparegio Gorj SA –CED
Tg.Cărbuneşti a terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă înlocuirea sintagmei ,,str. Trandafirilor nr. 41” din titlul şi din dispozitivul
Hotărârii Consiliului Local nr. 73 din 31 mai 2011, cu sintagma, „str. Trandafirilor nr. 41 A”.
Art.2- 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 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 59

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind transmiterea în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti a
imobilelor terenuri si clădiri, proprietate publica a U.A.T. Oraş Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al întocmit de d-na Radulea Daniela consilier in cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraşului Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.861 alin.3 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile art.112 alin.1 din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţionala, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile punctului 1 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1031/14.12.1999 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului si al unităţilor administrativ - teritoriale;
- prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica;
- prevederile art.36 alin.2 lit.c), alin.5 lit.a) si art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se aproba transmiterea imobilelor - terenuri şi clădiri, proprietate publica a Oraşului
Tg.Cărbuneşti în care îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ Colegiul Naţional „Tudor
Arghezi” Tg.Cărbuneşti în administrarea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Predarea – primirea bunurilor din proprietatea publica se va face pe baza de protocol, încheiat
în termen de 30 zile de la adoptarea prezentei hotărâri.
Art.3.- Se împuterniceşte dl. primar ing. jr. Mazilu Mihai Viorel în vederea semnării protocolului de
predare-primire a bunurilor proprietate publica, în calitate de reprezentant al Oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.4.- Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa si dispoziţia asupra bunurilor
preluate în condiţiile legii şi in limitele precizate de protocolul de predare-primire.
Art.5.- 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 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 60

Anexă
la HCL nr. 60 din 22.06.2015

LISTA
imobilelor - terenuri şi clădiri, proprietate publică a Oraşului Tg.Cărbuneşti, în care
îşi desfăşoară activitatea unitatea de învăţământ Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti
Poziţia din Denumirea
inventarul
bunului
domeniului
public
al
oraşului
Anexa nr. 7
83.
Clădire Colegiul
Naţional „Tudor
Arghezi” (şcoala
mare)
Clădire liceu
(şcoala mica)

Elemente de
identificare

Anul
Valoare de Situaţia
dobândirii inventar
juridica
-leiactuala

Supraf.
construita=597 mp;
Supraf.
desfăşurata=1194mp
Supraf.
construita=462 mp;
Supraf.
desfăşurata=462mp
Supraf.
construita=333 mp;
Supraf.
desfăşurata=333mp
Supraf.
construita=70 mp;
Supraf.
desfăşurata=70mp
Supraf.
construita=620 mp;

1959/1960

960.271

1958/1959

607.630

1971/1972

625.934

1981/1982

10.900,49

1972/1973

880.478

Magazie doua
încăperi

Suprafaţă
construita=32 mp;

1964/1965

20.289,74

Teren aferent
CNTA

Supraf.=13921 mp

495.588

Teren aferent
internat CNTA

Supraf.=1527 mp

58.348

Clădire atelier
(clădire trei săli
clasa)
Clădire atelier
întreţinere
Clădire internat

Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
Proprietate
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren aparţinând domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ale doamnei Radulea Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Solicitarea nr. 5335 din partea d-nei Ghimpău Ana, privind concesionarea terenului in suprafaţă de
3 mp, situat în str. Pandurilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului situat în str. Pandurilor, în
suprafaţă de 3 mp, cu destinaţie scară de acces la imobilul situat în str. Petrolistilor, Bl. B14, Sc. 1, Ap.1,
doamnei Gimpău Ana.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 3 mp-scara acces, este de 10 ani, preţul fiind
de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 61

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionarii a terenului în suprafaţă de 9 mp,
situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Radulea Daniela, consilier in cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Solicitarea cu nr. 10934/10.06.2015 din partea d-nei Îngustu Paula administrator al SC LYNLORY
SOFT SRL;
- Legea nr. 215, privind administraţia publica locala, republicata;
- OG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune, republicata;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă caietul de sarcini şi scoaterea la licitaţie publică în vederea concesionării a terenului
în suprafaţa de 9 mp, situat în Piaţa oraşului Tg.Cărbuneşti, Aleea Gării, judeţul Gorj, pentru
desfăşurarea de activităţi private (comerţ).
Art.2.- Durata concesiunii este de 10 ani, preţul minim de pornire la licitaţie fiind de 61 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 62

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate din zona blocuri,
(str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str. Petroliştilor) oraş Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările şi
completările ulterioare, art. 36, alin (2), lit c, alin. (4), lit. c;
- Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, republicata, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 283, alin.1.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Pentru parcările amenajate din zona blocuri (str. Minerilor, str. Pandurilor, str. Bradului, str.
Petrolistilor) se instituie taxa de utilizare în cuantum de 60 lei/an, începând cu data de 01.07.2015.
Art.2.- (1) Repartizarea locurilor de parcare se va face în baza unui proces-verbal de predare-primire,
în urma unei solicitări scrise, depuse de către deţinătorii de autovehicule la Primăria Tg.Cărbuneşti.
(2) Repartizarea locurilor de parcare pentru deţinătorii a doua sau mai multe autovehicule se va
face iniţial pentru un singur loc fiecărui deţinător de autovehicule, urmând ca pentru celelalte
autovehicule, repartizarea să se facă în funcţie de locurile ramase disponibile.
(3) In cazul în care un loc de parcare este solicitat de mai mulţi deţinători de autovehicule,
repartizarea se va face în funcţie de ordinea depunerii solicitării.
Art.3.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia, sa achite taxa anuală de parcare la casieria
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti.
(2) Din momentul achitării contravalorii taxei de parcare, utilizatorii au dreptul sa folosească
parcarea publică amenajata până la data de 31 decembrie a fiecărui an.
(3) În cazul in care utilizatorul doreşte sa îşi păstreze acelaşi loc de parcare şi în anul următor,
este obligat sa solicite în scris acest lucru până la data de 31 decembrie a anului în curs si sa plătească
taxa de utilizare parcare până la data de 15 ianuarie a anului în care urmează sa utilizeze parcarea.
Art.4.- (1) Utilizatorii locurilor de parcare au obligaţia sa păstreze ordinea si curăţenia la locul de
parcare si sa elibereze necondiţionat locul de parcare in situaţia efectuării unor lucrări edilitare, care
necesita ocuparea temporara a spaţiului de parcare .
(2) Se interzice executarea lucrărilor de reparaţii si întreţinere a autoturismului pe locurile de
parcare.

Art.5.- Constituie contravenţie, următoarele fapte :
- Neasigurarea curăţeniei in locurile de parcare de către utilizatori;
- Executarea de lucrări de reparaţii si întreţinere a autovehiculului in locurile de parcare;
- Neeliberarea locurilor de parcare la solicitarea angajaţilor Primăriei Oraşului Tg.Cărbuneşti
sau a unităţilor care executa lucrări edilitare in zona;
- Utilizarea locurilor de parcare fără achitarea taxei de 60 lei/an.
Art.6.- (1) Faptele prevăzute la articolul anterior se sancţionează cu amenda contravenţionala de la
120 lei la 300 lei, iar pentru distrugerea platformei de parcare, la cuantumul amenzii se adaugă si
despăgubirile pentru pagubele produse.
(2) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se face de către personalul Politiei
Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti;
(3) Contravenţia se constată prin proces-verbal de către agentul constatator, în care acesta
stabileşte si sancţiunea aplicată;
(4) În cazul in care contravenienţii nu pot fi identificaţi pe loc, agentul constatator va
fotografia autoturismul iar identificarea posesorului acestuia se va face prin solicitare scrisa către Serviciul
de înmatriculări al judeţului unde este înmatriculat autoturismul;
(5) Amenzile aplicate se vor achita la casieria Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.7.- Evidenta locurilor de parcare si a utilizatorilor parcărilor va fi ţinută de Biroul Administrarea
Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.8.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.9.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publică prin afişare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 63

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti în Consiliul de
Administraţie al Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti ca membru supleant

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- adresa nr. 3453/02.06.2015 a Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la nr.
10.532/04.06.2015;
- prevederile Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările
ulterioare;
- OUG nr. 48/2010 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii în
vederea descentralizării;
- prevederile Legii nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată cu completările şi
modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic - Se desemnează domnul Ianăş Dumitru - consilier local, reprezentantul Consiliului
Local al oraşului Tg.Cărbuneşti ca membru supleant în Consiliul de Administraţie al Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 22.06.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 22 iunie 2015
Nr. 64

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 2678/14.07.2015 emisă de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” înregistrată la instituţia
noastră cu nr. 14.173/16.07.2015;
- adresele nr. 493/17.07.2015 şi 1.098/08.07.2015 emise de Şcoala Gimnazială „George Uscătescu”
înregistrate la instituţia noastră cu nr. 14.263/17.07.2015, respectiv 13.365/08.07.2015;
- adresa nr. 4.634/20.07.2015 emisă de Spitalul Orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la
instituţia noastră cu nr. 14.430/20.07.2015;
- referatele nr. 14.241/16.07.2015 şi nr. 14.619/22.07.2015 întocmite de Corici Sorin –şef birou ADPP;
- referatul nr. 14.657/23.07.2015, întocmit de Calugaru Mihaela, inspector in cadrul serviciului
Urbanism, gospodărie urbana;
- referat nr. 14.447/20.07.2015, întocmit de Mladin Mircea, inspector in cadrul compartimentului SVSU;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 20.07.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program
la altul, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 1.504,00 mii lei, conform
anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015

Nr. 65
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului
oraşului Tg.Cărbuneşti, al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei şi al
Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanei Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr.II A, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Poliţia Locală oraş Tg.Cărbuneşti,
judeţul Gorj, conform anexei nr. II B, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 66

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind casarea mijlocului fix –autospeciala de pompieri marca RENAULT
cu număr de înmatriculare K 785 ANC
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul de specialitate al d-l Mladin Mircea;
- referatele nr. 11473/17.06.2015 şi nr. 11247/23.06.2015 ale şefului comp. SVSU - d-l Mladin Mircea;
- HG nr. 841/23.10.1995 privind procedurile de transmitere fără plata şi de valorificare a bunurilor
aparţinând instituţiilor publice modificata si completata, art.1, anexa 1;
- Legea nr. 15/1994 republicata, privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale şi punctele nr. 22, 23 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.15/1994 aprobate
prin HG nr.909/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001. art.36, alin2, lit.c ş i art.45,alin 3;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijlocului fix - Autospeciala de
pompieri marca RENAULT, cu număr de înmatriculare K 785 ANC, inventariat la compartimentul
S.V.S.U. cu următoarele caracteristici:
Nr Denumirea
Crt mijlocului fix

Valoarea de
inventar

1.

15.000 lei

Marca
RENAULT
Model
40ACD 6

Valoare
de
amortizat
0

Caracteristici tehnice

Observaţii

Motor RENAULT
MIDR06.02.26 D
Anul fabricaţiei 1992
Sasiu: SDG40ACD6PD801804
Tip combustibil –motorina
Capacit cil.- 6147 cm³
Greutate -12000 Kg

Maşina este
funcţionala dar
neînmatriculata

Art.2.- Se aprobă scoaterea din inventarul compartimentului S.V.S.U. a mijlocului fix – Autospeciala
de pompieri marca RENAULT, cu număr de înmatriculare K 785 ANC.
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 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015

Nr. 67
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

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;
- adresa transmisa de Agenţia Naţionala Pentru Locuinţe înregistrata sub nr. 22744 din 23.12.2013;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, cu
poziţia 136, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 68

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 68 din 29.07.2015

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

Codul
de
clasifica
re
136 1.6.2

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

Anul
dobândirii

Valoare de
inventar
- lei -

Situaţia
juridica
actuala

Bloc ANL 80 u.l.
Strada Mitropolit
Nestor Vornicescu,
nr. 2

Suprafaţa construită:
1520,07 mp
Suprafaţa desfăşurată:
7539,96 mp

2013

12.826.157,26

Proprietatea
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
în
administrarea
Consiliului
Local
Tg.Cărbuneşti

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, cu
poziţia 137, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 69

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 69 din 29.07.2015

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

137 1.3.7.2

Completare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Tg.Cărbuneşti
Denumirea
Elementele de
Anul
Valoare de
bunului
identificare
dobâninventar
dirii
- leiSistematizare pe
Lungime parte carosabilă
2014 924.234,75
verticala bloc ANL, L= 358,75 ml
Strada Mitropolit
Parcări amenajate
Nestor Vornicescu,
Pavele 8cm =960 mp
Mixtura BA16= 140 mp
Stâlp iluminat h de 2,5m =
15 buc
Stâlp iluminat h de 3m =
26 buc
Punct aprindere = 1 buc
Tablou electric= 2 buc
Camera tragere cabluri
electrice = 2 buc
Cămine ape pluviale = 11
buc
Alei pietonale
Canalizare ape pluviale

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Situaţia
juridica
actuala
Proprietatea
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
în
administrarea
Consiliului
Local
Tg.Cărbuneşti

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la
poziţia 115, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Se aprobă darea in administrare a extinderii de reţea apa potabilă realizată, către operatorul
regional ApaRegio Gorj S.A., C.E. D. Tg.Cărbuneşti, pe baza de proces verbal.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 70

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 70 din 29.07.2015

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

Codul de
clasificare

115 1.8.6

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

Sisteme de
alimentare cu apa

a)Localitatea sat Cojani
Reţea PE Dn 110 = 450 ml
Hidrant suprateran= 4 buc

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Anul
Valoare de
doban- inventar
dirii
- lei 2015
60.022,83

Situaţia
juridica
actuala
Proprietatea
publică a
oraşului
Tg.Cărbuneşti
în
administrarea
Consiliului
Local
Tg.Cărbuneşti

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999,
cu modificările si completările ulterioare

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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti, însuşit prin HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la
poziţia 52 - Stadion, cu datele de identificare prezentate în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 71

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 71 din 29.07.2015

Modificare la Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public
al oraşului Tg.Cărbuneşti

Nr.
Crt.

Codul de
clasificare

Denumirea
bunului

Elementele de
identificare

52

1.6.3.

Stadion Tg.Cărbuneşti

b)Împrejmuire h 2m=
185,5 ml
Împrejmuire noua h de
2 m = 426 ml si h de
4m = 128 ml
e)porţi de fotbal =2 buc
f)împrejmuire in dreptul
porţilor =480 mp
g)branşament apa rece
h)canalizare menajera
i)bazin vidanjabil
j)amenajare teren
antrenament

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Anul
dobandirii

Valoare
de
inventar
- lei11.071,73
98.433,11

8.680,00
6.464,33
7.360,88
8.002,77
14.633,98
18.397,12

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

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix
str. Petroliştilor, oraş 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările
ulterioare;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă majorarea valorii de inventar a mijlocului fix strada Petroliştilor cu suma de
288.493,96 lei, constând în lucrări de amenajare parcări, reabilitare stradă si turnat trotuare din beton.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 72

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind reglementarea acordării normei de hrana pentru personalul
Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 35¹ din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale aşa cum a fost
reglementat de O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative şi OG nr. 7/28 ianuarie 2015;
- prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a
drepturilor prevăzute de art. 35¹ din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
-prevederile O.G. nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului din
sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala şi ale O.M.D.R.A.P. nr.496/2015 privind
contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
-Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţie publice nr. 355 din 20 iulie 2015 publicat
în MO nr. 546/22.07.2015 prin care s-a modificat contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană,
respectiv pentru norma nr. 1- de la 18 lei/zi la 21 lei/zi şi pentru norma nr. 6 - de la 24 lei/zi la 27 lei/zi;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data de 01.08.2015, contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordate
poliţiştilor locali prin HCL nr. 15 din 11.02.2015, conform Ordinul MDRAP nr. 355 din 20 iulie 2015,
publicat în MO nr. 546/22.07.2015 este de 27 lei/zi efectiv lucrată/persoană, în limita bugetului
aprobat.
Art.2.- Începând cu data de 01.08.2015 se aprobă acordarea normei de hrana, în cuantum 21 lei/zi
efectiv lucrată/persoană, venit neimpozabil, personalului contractual din cadrul Politiei Locale
Tg.Cărbuneşti, în limita bugetului aprobat.
Art.3.- 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 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 73

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren aparţinând
domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ale doamnei Radulea Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Solicitarea nr. 14237/16.07.2015 din partea d-nei Vlăduţu Maria, privind concesionarea terenului in
suprafaţă de 3 mp, situat în str. Pandurilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului situat în str. Pandurilor, în
suprafaţă de 3 mp, cu destinaţie scară de acces la imobilul situat în str. Pandurilor, Bl. B7, Sc.1, Parter,
Ap.4, doamnei Vlăduţu Maria.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 3 mp-scara acces, este de 10 ani, preţul fiind
de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Mihăilescu Constantin
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 74

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării proiectului ,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare
si a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi
apă uzată din judeţul Gorj, în perioada 2014-2020”
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;
- Adresele nr. 14899/27.07.2015 şi 14900 /27.07.2015 transmise de către SC Aparegio SA Gorj;
- Prevederile Directivei UE 91/271/CE privind epurarea apelor uzate urbane, ale HG nr.188/2002
pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate cu
modificările si completările ulterioare, ale Directivei UE 98/83/CE referitoare la calitatea apei potabile,
ale Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările si completările ulterioare, ale Ghidului
Solicitantului, Axa Prioritara 1A ,,Sprijin pentru dezvoltarea proiectelor de infrastructura din sectorul
apa/apa uzata aferente următoarei perioade de programare financiara” şi ale Legii serviciilor de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, 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 cofinanţarea proiectului,,Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare si a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Gorj, în perioada 2014-2020”, în cadrul POS Mediu 2007-2013 Axa
Prioritara 1 A, în valoare de 30.702,00 lei, respectiv 6.904,00 euro din bugetul local al oraşului
Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, 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 29.07.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 75

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
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 2015

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 29 iulie 2015,
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 Birău Dănuţ se alege în funcţia de preşedinte de
şedinţă pe lunile august, septembrie şi octombrie 2015.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.07.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Mihăilescu Constantin

Tg.Cărbuneşti, 29 iulie 2015
Nr. 76

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- decizia nr. 9 /05.08.2015 emisă de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj, înregistrată la
instituţia noastră cu nr. 15.686/06.08.2015,
- referatul nr. 15.776/07.08.2015 întocmit de Ciontescu Constanţa şi Cîrţînă Ion- birou ADPP;
- referatul nr. 14.574/22.07.2015, întocmit de Golumbu Mircea , consilier in cadrul biroului ADPP;
- referatul nr. 15.777/07.08.2015 întocmit de cons.juridic Lungu Ana;
- adresa nr. nr. 6.050/07.08.2015 emisă de Spitalul Orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti înregistrată la
instituţia noastră cu nr. 15.779/07.08.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 109,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 35,00 mii lei, conform anexei
nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.08.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 12 august 2015
Nr. 77

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 31043/2015;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. I şi anexei nr. II care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 12 august 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 78

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea
Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „GILORT”
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 art.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, privind asociaţiile şi fundaţiile cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile „Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aproba participarea oraşului Tg-Cărbuneşti la constituirea Asociaţiei Grup de Acțiune
Locală „Gilort”, care cuprinde localităţile Bălăneşti, Scoarţa, Tg-Cărbuneşti, Jupâneşti, Vladimir,
Săuleşti, Bărbăteşti, Albeni, Roşia de Amaradia şi Prigoria din judeţul Gorj.
Art. 2. Oraşul Tg-Cărbuneşti, județul Gorj, nu va adera la un alt parteneriat ce va implementa o
Strategie de Dezvoltare Locală cu finanţare prin PNDR 2014 – 2020, pe respectiva perioadă.
Art. 3. Se împuterniceşte domnul Mazilu Mihai Viorel, primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, să
reprezinte interesele oraşului în cadrul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Gilort”;
Art. 4. De la adoptarea prezentei hotărâri se revocă H.C.L. Tg-Cărbuneşti nr.62/25.06.2013 şi
H.C.L. Tg-Cărbuneşti nr.12/29.01.2014.
Art. 5. Primarul oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, împreună cu compartimentele din cadrul
aparatului de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 12.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 12 august 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 79
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- deciziile nr.10 şi nr.11 din 21.08.2015 emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj,
înregistrate la instituţia noastră cu nr. 16.604/24.08.2015, respectiv 16.605/24.08.2015;
- Referatele, adresele, cererile celelalte documente privind solicitări de fonduri băneşti ale birourilor şi
serviciilor din Primăria Tg.Cărbuneşti, precum şi ale structurilor subordonate şi ale ordonatorilor terţiari,
şi contractele de sponsorizare pentru „Zilele oraşului Tg.Cărbuneşti”, menţionate în expunerea de
motive şi în raportul de specialitate;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 176,15 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 460,00 mii lei, conform anexei
nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.-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 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2015
Nr. 80
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti”
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate ale biroului Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul
Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- Prevederile art. 36, alin.2, litera c din Legea 215/2001- modificată, privind administraţia publică
locală ;
- Prevederile Legii 273/2006, privind finanţele publice locale ;
- Prevederile Legii nr. 571/2003- Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă desfăşurarea manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” în
perioada 27-30 august 2015.
Art.2.- Locul de desfăşurare a manifestărilor cultural-artistice „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” este
în punctul ,,Parc Stejeret”.
Art.3- Se aproba taxa pentru comercianţii ce vor participa la acest eveniment în cuantum de 8 lei/mp
pentru întreaga perioada de desfăşurare a „Zilele Oraşului Tg.Cărbuneşti” - 27-30 august 2015.
Art.4.- Delimitarea spaţiilor şi repartizarea acestora către solicitanţi, în vederea desfăşurării de
activităţi comerciale, se vor face de către Biroul administrarea domeniului public şi privat, Administraţia
Pieţii şi Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Gospodărire Urbană din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti.
Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 81
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul
proiectului „Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare
apa şi a SEAU Targu-Jiu, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Instalaţie de tratare
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judeţul Gorj” ;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
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 fezabilitate privind lucrarea de investiţii „Instalaţie de tratare biologica
a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea si
reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judetul Gorj”, potrivit anexei nr. 1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Indicatorii tehnico – economici pentru oraşul Târgu Cărbuneşti, privind lucrarea de
investiţii „Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti”
din cadrul proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor
de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, potrivit anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.- Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se asigura din: Fonduri nerambursabile
ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetele locale,
contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale
sau bănci comerciale.
Art.4.- Obiectivul de investiţii va fi amplasat pe terenuri care se afla în domeniul public al oraşului
Târgu Cărbuneşti. Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în
proiect.
Art.5.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 6 din 28 ianuarie 2015.
Art.6.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti, prin compartimentele de specialitate şi operatorul S.C.
APAREGIO Gorj, S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 26 august 2015

Nr. 82
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea valorilor investiţiei aferente oraşului Târgu Cărbuneşti şi a participării
Consiliului Local al oraşului Târgu Cărbuneşti pentru cofinanţarea lucrării de investiţii
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul
proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare
apa si a SEAU Targu-Jiu, 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;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare ;
- documentaţia tehnico-economica a obiectivului de investiţii economice ,,Instalaţie de tratare
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judeţul Gorj”;
- HG 28/2008 cu privire la întocmirea documentaţiilor tehnico-economice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă din valoarea totală a proiectului „Extinderea si reabilitarea reţelelor de apa si
canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu, judeţul Gorj”, valoarea lucrărilor
„Instalaţie de tratare biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” aferente
oraşului Târgu Cărbuneşti, respectiv 1.127.639 Euro, în preturi curente, fără TVA.
Art.2.- Se aprobă participarea oraşului Târgu Cărbuneşti la cofinanţarea lucrării „Instalaţie de tratare
biologica a amoniului pentru staţia de tratare apa Târgu Cărbuneşti” din cadrul proiectului „Extinderea
si reabilitarea reţelelor de apa si canalizare, modernizarea staţiilor de tratare apa si a SEAU Targu-Jiu,
judeţul Gorj” cu suma de 11.181 Euro, preturi curente, fără TVA, respectiv 0.99% din valoarea
investiţiei eligibile aferentă oraşului Târgu Cărbuneşti, reprezentând contribuţia proprie.
Art.3.-La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 8 din 28 ianuarie 2015.
Art.4.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti 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 26.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 26 august 2015
Nr. 83

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ
al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate întocmit de Golumbu Maria;
- prevederile art. 113 şi 114 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea
drepturilor copilului;
- HG 1434/2004 privind atribuţiile si Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a direcţiei
generale de asistenta sociala si protecţia copilului;
- H.G. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia
copilului;
- OG 86/2004 privind modificarea OG 68/2003 privind serviciile sociale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, în
următoarea componenţă :
1. Preşedinte : Văduva Elena - profesor psiholog
2. Secretar : Birău Dănuţ – învăţător
3. Membru: Golumbu Maria – consilier superior în cadrul compartimentului de asistenţă sociala
şi autoritate tutelară
4. Membru: Stoican Angela - consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă sociala
şi autoritate tutelară
5. Membru: Şain Simona - consilier asistent în cadrul compartimentului de asistenţă sociala şi
autoritate tutelară
6. Membru: Târziu Ştefania - medic
7. Membru: Dumitrescu Aurelian – preot
8. Membru: Diaconescu Ion – agent – Politia Oraşului Tg.Cărbuneşti
9. Membru: Pantilică Gore –reprezentant minorităţi (romi).
Art.2.- Consiliul Comunitar Consultativ, prevăzut la art.1 se va întruni ori de cate ori este nevoie, în
şedinţe convocate de oricare dintre membrii, pentru soluţionarea problemelor sociale ivite la nivelul
localităţii.
Art.3.- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Comunitar Consultativ al
oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunica membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în vederea
ducerii la îndeplinire.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 26.08.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 26 august 2015

Nr. 84

Anexă la HCL nr. 84 din 26.08.2015
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV

I.Componenta Consiliului comunitar consultativ
Consiliul comunitar consultativ este format din persoane cu disponibilitate pentru a desfasura o
munca cu caracter voluntar , sa aiba influenta asupra comunitatii si receptivitate la problematica sociala .
Pot fi membri in consiliul comunitar consultativ : preoti,cadre didactice , medici,consilieri locali ,
politisti , oameni de afaceri,reprezentanti ai unor comunitati etnice etc.
Nr. de membri:9
II.Infiintare si mandate
Consiliul comunitar consultativ se infiinteaza prin hotarare a consiliului local .
Numarul de mandate : nelimitat
Daca un membru se retrage in timpul mandatului ,primarul impreuna cu membrii consiliului vor
alege o alta persoana , pentru care consiliul local va adopta o noua hotarare .
Revocarea unui membru se poate face cu 2/3 din numarul membrilor consiliului comunitar
consultativ.
III. Activitatea si rolul consiliului comunitar consultativ
- informare cu privire la drepturile copilului si obligatiile parintilor sau familiei extinse ;
- Identificarea copiilor sau familiilor care au nevoie de sprijin;
- Analizarea cazurilor individuale;
- Recomandari de solutionare a cazurilor individuale;
- Medierea conflictelor intrafamiliale;
- Activitati de stringere de fonduri in folosul copiilor si a familiilor aflate in dificultate;
- Recomandari adresate primarului sau consiliului local pentru ameliorarea situatiei sociale
caracteristice comunitatii;
- Prevenirea separarii copilului de parinti si sprijinirea familiei;
- Constientizarea parintilor asupra responsabilitatiilor care le revin;
IV. Raporturile intre Consiliul comunitar consultativ si autoritatile administratiei publice
locale
Actul administrativ prin care consiliul comunitar consultativ a fost infiintat trebuie adus la
cunostinta comunitatii.
Consiliul comunitar consultativ
- Nu se subordoneaza autoritatii care l-a creat ( consiliul local) si nici compartimentului de
autoritate tutelara si asistenta sociala;
- Functioneaza ca o structura comunitara independenta;
- Are relatii de colaborare cu autoritatiile locale;
- Desfasoara o activitate cu caracter voluntar;
- Recomanda consiliului local / primarului /Comisiei pentru protectia copilului luarea unor masuri
pentru solutionarea cazurilor sociale(servicii sociale, masuri speciale de protectie).
V. Raporturile intre membrii Consiliului comunitar consultativ
Selectia membrilor pentru Consiliul comunitar consultativ se realizeaza de catre primar cu
aprobarea consiliului local. Membrii consiliului actioneaza ca o echipa , avand relatii de colaboraree si
aceeasi pozitie. Intalnirile de lucru se desfasoara prin intermediul unui modelator ales pentru fiecare
sedinta in parte.
Concluziile si deciziile adoptate prin votul majoritatii fiind insusite de fiecare membru in parte.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Birău Dănuţ

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL ORASULUI

Cons.jr.Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local; raportul de specialitate din cadrul serviciului buget,
contabilitate, resurse umane; nota informativă nr. 17.681 /14.09.2015 ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- Ordinul 1917/2005 al Ministerului Finanţelor Publice – pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82 / 1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr.186 / 29.12.2014 - privind legea bugetului de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273 / 2006 – privind Finanţele Publice Locale cu completările şi modificările ulterioare,
republicata;
- referat nr. 17.167/03.09.2015, întocmit de Glodeanu Alin, consilier in cadrul cabinetului primarului;
- referat nr. 17.412/09.09.2015, întocmit de Chiriţă Liana Elena, consilier in cadrul compartimentului
Relaţii cu publicul, mass-media;
- referat nr. 17.427/09.09.2015, întocmit de Călugăru Mihaela Carmen, inspector in cadrul serviciului
Urbanism, amenajarea teritoriului, gospodărire urbană;
- adresa cu nr. 11.569 / 11.09.2015, emisă de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrata la instituţia noastră cu
nr. 17.591/14.09.2015;
- contul de execuţie la data de 07.09.2015, emis de Trezoreria Tg. Cărbuneşti;
- referat nr. 17.652/14.09.2015, întocmit de Corici Iulian Sorin, şef birou Administrarea Domeniului
Public şi Privat;
- referat nr. 17.657/14.09.2015, întocmit de Golumbu Mircea, consilier superior Biroul Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
- adresa nr.3.104/14.09.2015, emisă de Colegiul National „Tudor Arghezi”, înregistrată la instituţia
noastră cu nr. 17.682/14.09.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli cu suma de 149,00 mii lei şi
modificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, respectiv virări de credite bugetare în cadrul
capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr.1 (formular cod 11 şi formular cod
11/01).
Art. 2. Se aprobă modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art. 3. Se aprobă modificarea programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform anexei
nr.3 (formular cod 14).
Art. 4. Ordonatorul principal de credite, toate birourile si serviciile de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.09.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI

cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 14 septembrie 2015
Nr. 85
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 250.000 lei
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi (2) lit. b), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicată,cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive nr. 17450/2015,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate nr.17449/2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,
- capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a
împrumuturilor locale;
- prevederile art. 40 şi următoarele din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată,
- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997,
- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, referitoare la contracte sau
convenţii,
- Nota de fundamentare nr.17468/09.09.2015 întocmită de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti;
- Adresa nr.5785/28.08.2015 a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj şi adresa nr.6799/07.09.2015 a Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr.17323/07.09.2015.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 250000 lei,cu o maturitate de un an.
Art.2 Contractarea finanţării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, prevăzute în Anexa la prezenta.
Art.3 Din bugetul local al oraşului Tg-Cărbuneşti se asigură integral plata:
a) serviciului anual al datoriei publice locale;
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local;
c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile menţionate la art.1.
Art.4 (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să
publice pe pagina de internet a Primăriei oraşului Tg-Cărbuneşti următoarele date:
a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale
acesteia;
b) valoarea finanţării rambursabile contractate în valuta de contract;
c) gradul de îndatorare a oraşului Tg-Cărbuneşti;
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a
finanţării rambursabile;
e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări rambursabile;
f) plăţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilă.
(2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub
sancţiunile prevăzute de lege.
Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul oraşului Tg-Cărbuneşti.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului Tg-Cărbuneşti, în termenul prevăzut
de lege, primarului oraşului Tg-Cărbuneşti şi Prefectului Judeţului Gorj şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare, precum si pe pagina de internet www.primariacarbunesti.ro.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.09.2015, la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI

cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin
Tg.Cărbuneşti, 14 septembrie 2015
Nr.86

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare aşezământ cultural din oraşul Tg.Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; expunerea de motive, dezbaterile din şedinţa consiliului local; raportul de
specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Primăriei oraşului Tg.
Cărbuneşti; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Hotărârea Consiliului Local Tg. Cărbuneşti nr.100/14.10.2013 privind reabilitarea, modernizarea şi
dotarea Centrului Cultural „Tudor Arghezi” din Oraşul Tg. Cărbuneşti prin Programului prioritar
naţional pentru aşezăminte culturale;
- Ordonanţa Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” S.A;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol, a amplasamentului, aşezământ
cultural, construcţie anexă şi teren aferent, situat în oraşul Târgu-Cărbuneşti, strada Trandafirilor, nr. 41,
judeţul Gorj şi aflat în administrarea Consiliului Local Târgu-Cărbuneşti, aşezământ cultural în suprafaţă
construită de 630 mp, anexă în suprafaţă construită de 151 mp , şi teren aferent în suprafaţă de 1609 mp,
din totalul de 15285 mp înscrişi în cartea funciară, identificat potrivit Cărţii funciare nr.36611, nr. topo
1262/1, nr. topo 1262/1-C17 şi nr. topo 1262/1-C18, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada
realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Reabilitare, modernizare, extindere şi
dotare aşezământ cultural din oraşul Tg. Cărbuneşti”.
Art.2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor
în vigoare.
Art.3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj a
cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrica, apa,canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);
Art.4. Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti , se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de
teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.
Art.5. Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de U.A.T.
oraş Tg.Cărbuneşti în valoare de 257,914 mii lei cu TVA sumă ce va fi prevăzută în bugetul local pe
anul 2016.
Art.6. Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a
obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 14.09.2015, la care au participat 14
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 14 septembrie 2015
Nr. 87

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- analiza asupra stadiului execuţiei bugetare la data de 20.09.2015;
- adresa nr. 7.205 din 22.09.2015 emisă de Spitalul orăşenesc de urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrata la
Primăria Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.549 din 22.09.2015;
- referatul nr. 17.645/23.09.2015 şi 17.842/28.09.2015 întocmite de Corici Sorin- şeful biroului
administrarea domeniului public şi privat;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti,
respectiv modificări de alocaţii bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul,
conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2-.Se aprobă modificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, respectiv modificări de alocaţii bugetare în
cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 88

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 89

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile Ordinului Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006
privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice;
- prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea „Planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015” din cadrul
aparatului de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, din cadrul Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenţa a Persoanelor Tg.Cărbuneşti şi din cadrul Poliţiei Locale Tg.Cărbuneşti
conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 90

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind retragerea şi ulterior atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în
suprafaţă de 455 mp (lotul nr. 26), pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe în oraşul
Tg.Cărbuneşti, satul Cojani, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- P.U.G.- sat Cojani - proiect nr. 88/2003 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu, aprobat
prin H.C.L nr.111/2007;
- Solicitarea nr. 12.599/01.07.2015 a d-nei Calotescu Ileana privind atribuirea unui lot de teren
pentru tineri, pentru construcţia unei locuinţe, în vatra de sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti;
- Prevederile Legii nr.15 /2003, republicată, modificată şi completată privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- prevederile HCL nr. 54/27.08.2014;
- prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, republicată cu
modificată si completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se retrage dreptul de folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 455,00 mp (14 m x 32,55 m)
- lotul cu nr. 26, atribuit d-nei Neagoie Elena Daniela din oraşul Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.
75, judeţul Gorj, aprobat prin HCL nr. 54/27.08.2014 deoarece nu au fost începute lucrările de
construire a locuinţei în termen de 12 luni, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003.
Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp (14 m x 32,55 m) - lotul cu nr. 26, d-nei Calotescu Ileana, CNP 2890720181093 din oraşul
Tg.Cărbuneşti, strada Gilortului, nr.73, judeţul Gorj, situat în satul Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul
Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.- (1) Beneficiara dreptului de folosinţă gratuită a terenului menţionată la art. 2 este obligată
să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, conform art.6 alin.(1)
din Legea nr.15/2003, şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.
(2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit, conform art.6 alin.(2) din Legea nr.15/2003.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 91
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 17/10.09.2015
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.615/14.09.2015;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul ing.jr. Mazilu Mihai Viorel în calitate de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a
următorilor noi membri: oraşul Novaci, oraşul Turceni, comuna Scoarţa şi comuna Peştişani.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 92

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reglementarea plăţii contravalorii gazelor naturale consumate
la Sala de Sport a oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti nr. 3183/22.09.2015,
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 17.532/22.09.2015;
- faptul că Sala de sport este folosită de către Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti
pentru desfăşurarea orelor de sport ;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările
si completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
- prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă plata contravalorii gazelor naturale consumate la Sala de sport a oraşului
Tg.Cărbuneşti, după cum urmează:
- 50% de către Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti;
- 50% de către Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti.
Art.2.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, şi
conducerea Colegiului Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 93

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind prelungirea Contractului de comodat nr. 17.107/26.10.2012
cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, art. 124 : ,, Consiliile locale
şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri mobile şi imobile proprietate
publică sau privată locală ori judeţeană, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară
activitate de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice” ;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica cu modificările si completările ulterioare;
- Solicitarea cu nr. 17516/10.09.2015 din partea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ,,Tudor
Vladimirescu” Gorj;
- Codul Civil;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă prelungirea Contractului de comodat nr. 17.107/26.10.2012 încheiat între oraşul
Tg.Cărbuneşti şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Tudor Vladimirescu” Gorj având ca obiect dreptul
de folosinţă cu titlu gratuit a spaţiilor situate în imobilul SPCLEP, oraş Tg.Cărbuneşti, strada
trandafirilor nr. 41 B, judeţul Gorj cu suprafaţa totală utilă de 101,30 mp, pentru o perioadă de 3 ani
începând cu data de 27.10.2015.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti,
vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 94

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind concesionarea unui teren aparţinând
domeniului public al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate ale doamnei Radulea Daniela, consilier în cadrul Biroului Administrarea
Domeniului Public si Privat al Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- Solicitarea nr. 17.546/22.09.2015 din partea dl. Crăciun Mihai, privind concesionarea terenului in
suprafaţă de 2 mp, situat în str. Pandurilor;
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
- Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu
modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă concesionarea prin încredinţare directă a terenului situat în str. Pandurilor, în
suprafaţă de 2 mp, cu destinaţie scară de acces la imobilul situat în str. Pandurilor, Bl. B7, Sc.1, Parter,
Ap.1 , domnului Crăciun Mihai.
Art.2.- Durata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 2 mp-scara acces, este de 10 ani, preţul fiind
de 30 lei/mp/an.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 28.09.2015, la care au participat 15
consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 28 septembrie 2015
Nr. 95

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Anexa nr. 3 la HCL nr. 88 din 28.09.2015 se modifică conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre (formular cod 14).
Art.2.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.09.2015, la care au participat 10 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2015
Nr. 96

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatul nr. 17.995/30.09.2015 întocmit de Corici Sorin- şeful biroului administrarea domeniului
public şi privat;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă modificarea Programului de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 2 (formular cod 14).
Art.3.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 30.09.2015, la care au participat 10 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 30 septembrie 2015
Nr. 97

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea „NOTEI DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea a
dotării in anul 2015 cu APARATURĂ MEDICALĂ şi ECHIPAMENTE MEDICALE”
a Spitalului Orăşenesc 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 nr. 18379 /07.10.2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi compleatăriele ulterioare;
- capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale;
- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, referitoare la contracte
sau convenţii,
- Nota de fundamentare nr.7570/06.10.2015 întocmită de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti;
- Adresa nr.5785/28.08.2015 a Direcţiei de Sănătate Publică Gorj şi adresa nr.6799/07.09.2015 a
Spitalului Orăşenesc de Urgenţă Tg-Cărbuneşti, înregistrată la instituţia noastră cu nr.17323/07.09.2015.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă „NOTA DE FUNDAMENTARE privind necesitatea şi oportunitatea a dotării
în anul 2015 cu APARATURĂ MEDICALĂ ŞI ECHIPAMENTE MEDICALE”, a Spitalului
Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, prevăzută în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei din data 12.10.2015, la care au participat 10 consilieri
locali din 15 consilieri în funcţie, cu 10 voturi pentru.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 12 octombrie 2015
Nr. 98

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- referatul nr.19.696 / 27.10.2015, întocmit de Corici Sorin, sef birou ADPP;
- actul adiţional nr. 12.233/27.08.2015 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice;
- Hotărârea nr. 4.624 din 20 octombrie 2015 emisă de Comisia de Autorizare a Împrumuturilor Locale,
înregistrată la instituţia noastră cu nr. 19.593/26.10.2015, privind avizarea favorabilă a împrumutului;
- contractul de credit nr. 572/27.10.2015 încheiat cu Banca Comercială Română;
- acordul de garantare nr. 19.706/27.10.2015 încheiat cu Banca Comercială Română;
- referatul nr. 19.163/21.10.2015 întocmit de Călugaru Mihaela, inspector în cadrul biroului Urbanism;
- adresa nr.187/21.10.2015 emisă de Asociaţia de locatari nr. 3 Tg.Cărbuneşti, înregistrată la instituţia
noastră cu nr. 19.164/21.10.2015;
- referatul nr. 18.935/16.10.2015, întocmit de Călina Ionuţ Adrian, consilier în cadrul biroului ADPP;
- referatul nr. 17.872/16.09.2015 şi referatul nr. 18.763/08.10.2015, întocmite de Dobrotă Vasile,
referent în cadrul Centrului Cultural Tudor Arghezi;
- referatul nr.18.470/08.10.2015, întocmit de Covercă Adela, asistent medical coordonator Creşa de
Copii;
- contractul nr. 18.212/05.10.2015 încheiat între U.A.T. Oraş Tg.Cărbuneşti – Direcţia de Sănătate
Publică a Judeţului Gorj şi Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, privind alocarea prin transfer
de la Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale a sumelor destinate cheltuielilor
de natura investiţiilor pentru spitalele din subordinea acestora ;
- adresa nr.7.950/23.10.2015, emisa de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti, înregistrata la
instituţia noastră cu nr. 19.448/23.10.2015;
- adresa nr.8.022/26.10.2015, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenta Tg.Cărbuneşti înregistrată la
instituţia noastră cu nr. 19.569/26.10.2015;
- contul de execuţie la data de 20.10.2015 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 2.559,60 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,

respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).

Art.2- Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al creditelor interne în sumă de 250 mii lei,
conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 3.787,00 mii lei, conform
anexei nr. 3 (formular cod 11/02).
Art.4.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 4 şi anexei nr. 5 (formular cod 14).
Art.5.- Anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 3 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 99

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea revizuirii creditului de investiţii cu un sold curent în sumă
de 170.082,92 RON contractat de Oraşul Târgu Cărbuneşti
de la Banca Comerciala Romana S.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 nr. 19.829/2810.2015 al Serviciului buget, contabilitate, resurse umane;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările ulterioare,
- capitolul IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de
autorizare a împrumuturilor locale;
- prevederile art.1166 şi următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil referitoare la contracte
sau convenţii;
- Adresa nr.19739/28.10.2015 emisa de Banca Comerciala Romana SA;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă revizuirea creditului de investiţii cu un sold curent în suma de 170.082,92 RON,
contractat de Oraşul Târgu Cărbuneşti de la Banca Comerciala Romana S.A („Banca”), în baza
contractului de împrumut nr. 544/52484/18.11.2005, încheiat de Oraşul Târgu Cărbuneşti, în calitate de
împrumutat şi Banca în calitate de creditor.
Art.2.- Contractul de Credit nr. 544/52484/18.11.2005 va rămâne garantat cu garanţiile deja
constituite şi în plus se va constitui si următoarea garanţie: Ipoteca mobiliară asupra soldului creditor
al conturilor/subconturilor prezente şi viitoare deschise la BCR.
Art.3.- Se autorizează şi împuterniceşte în numele şi pe seama Oraşului Târgu Cărbuneşti domnul
Mazilu Mihai Viorel, în calitate de Primar pentru a îndeplini următoarele: să semneze, să furnizeze, să
negocieze şi să încheie în numele si pe seama Oraşului Târgu Cărbuneşti, documentele de Finanţare,
precum si orice alte documente în legătură cu Documentele de Finanţare (indiferent de forma in care
sunt încheiate, incluzând, fără limitare acte adiţionale, scrisori privind comisioanele, cereri, cereri de
tragere, instrucţiuni, comunicări, anexe, notificări, modificări ale scadentei creditului, modificări privind
comisioanele, scopul sau utilizarea creditului, novaţii, modificări ale obligaţiilor Oraşului Târgu
Cărbuneşti, etc.).
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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 100
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj prin înfiinţarea a două posturi contractuale de
asistenţi medicali comunitari
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 ;
- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică Gorj nr. 4.013/2015;
- prevederile art. III alin.(1) din 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. 2 alin.(1) litera a) şi alin.(2) din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de
atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile publice locale;
- prevederile H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.
162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii
Publice către autorităţile publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 a două posturi contractuale de asistenţi medicali comunitari cu studii
postliceale în cadrul Compartimentului de asistenţă medicală comunitară în aparatul de specialitate al
primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj.
Art.2.- Se aprobă modificarea Organigramei aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj şi serviciilor subordonate, conform anexei nr. 1.
Art.3.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al compartimentului Dispensar şcolar şi cămin,
conform anexei nr. 2.
Art.4.- Se aprobă Statul de funcţii al Compartimentului de asistenţă medicală comunitară din
aparatul de specialitate al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei nr. 3.
Art.5.- Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Finanţarea cheltuielilor de personal pentru asistenţii medicali comunitari se va face din bugetul
local, din sumele transferate de la bugetul de stat prin bugetului Ministerului Sănătăţii Publice, conform,
H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.7.- 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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 101
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea “Regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentului de asistenţă
socială – autoritate tutelară din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al compartimentului de asistenta sociala-autoritate tutelara;
- prevederilor art. 113, alin.(5) din Legea nr. 292/2011, coroborate cu prevederile art.3, alin.(2) din HG
nr. 90/2003;
- art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
- art. 112, alin.(3) din Legea nr. 292/2011- Legea asistentei sociale;
- Ordinul ANPDC nr. 95/2006.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a compartimentului de asistenţă
socială-autoritate tutelară din cadrul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj” , prevăzut în
anexă, care face parte integranta 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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 102

Anexă
la Hotărârea Consiliului Local Tg.Cărbuneşti
nr. 102 din 29.10.2015
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE
A COMPARTIMENTULUI DE ASISTENTA SOCIALA-AUTORITATE TUTELARA
DIN CADRUL PRIMĂRIEI ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI
Cap.I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. Compartimentul Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara din cadrul Primariei orasului TgCarbunesti functioneaza în sediul Primariei orasuluiTg-Carbunesti, judetul Gorj.
Art.2. Compartimentul Asistenta Sociala –Autoritate Tutelara functioneaza si este organizat în
conformitate cu legislatia româna în vigoare si cu prezentul Regulament de organizare si functionare ,
avand rolul de a identifica si solutiona probleme sociale ale comunitatii din domeniul protectiei
copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si alte
persoane aflate în situatii de nevoie sociala.
OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.3. Obiectul compartimentului îl constituie acordarea de servicii sociale cu caracter primar si
specializate menite sa asigure prevenirea, limitarea , înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale
situatiilor de risc din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate în nevoie ce pot genera marginalizarea sau
excluderea sociala.
Serviciile cu caracter primar constau în:
• activitati de identificare a nevoii sociale individuale, familiale si de grup;
• activitati de informare cu privire la drepturi si obligatii specifice;
• masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala;
• masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;
• masuri si actiuni de sprijin în vederea mentinerii în comunitate a persoanelor în dificultate;
• activitati si servicii de consiliere;
• orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate
ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune sociala.
• Serviciile sociale specializate se asigura în colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala
si Protectia Copilului Gorj si institutii publice care au constituite compartimente de asistenta
sociala. Acestea au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale
pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala constand în:
• recuperare si reabilitare;
• suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati în dificultate;
• asistenta si suport pentru persoanele cu dizabilitati;
• asistenta si suport pentru toate categoriile de persoane aflate în nevoie sociala;
• sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala;
• mediere sociala;
• orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor
individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala.
Art.4. Compartimentul asistenta sociala–autoritate tutelara are responsabilitatea creerii, mentinerii si
dezvoltarii serviciilor sociale cu caracter primar, în functie de nevoile sociale identificate, cu scopul
prioritar de sustinere a functionalitatii sociale a persoanei în mediul propriu de viata, familial si
comunitar.

Art.5. Principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale sunt:
Universalitate
Fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege. Prin acest drept este
recunoscut principiul accesibilităţii egale la serviciile sociale pentru cetăţenii oraşului Tg-Carbunesti.
Obiectivitate şi imparţialitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură o atitudine obiectivă, neutră şi imparţială faţă de orice
interes politic, economic, religios sau de altă natură.
Eficienţă şi eficacitate
În acordarea serviciilor sociale se asigură toate condiţiile pentru rezolvarea eventualelor situaţii de
criză în care se găseşte solicitantul, avându-se în vedere următoarele caracteristici: calitative, cantitativ
adecvate şi pe o perioada de timp adecvata.
Abordarea integrată în furnizarea serviciilor sociale
Acordarea de servicii sociale se bazează pe o evaluare completă şi complexă (unde este cazul) a
nevoilor solicitanţilor şi intervenţia asupra tuturor aspectelor problemelor de rezolvat.
Proximitate în furnizarea de servicii sociale
Serviciile sociale acordate se adaptează la nevoile comunităţii şi sunt la indemana cetăţenilor
orasului Tg-Carbunesti .
Cooperare şi parteneriat
Serviciile sociale se acordă în parteneriat şi cooperând cu ceilalţi furnizori de servicii sociale. Se va
asigura transferul şi monitorizarea beneficiarului atunci când situaţia o impune, către alte servicii sociale
primare sau specializate.
Orientarea pe rezultate
Serviciul public de asistenţă socială are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul
persoanelor deservite, adresându-se celor mai vulnerabile categorii de persoane, acordarea lui făcându-se
în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.
Îmbunătăţirea continuă a calităţii
Serviciul public de asistenţă socială se centrează pe îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale şi pe
eficientizarea resurselor disponibile.
Respectarea demnităţii umane
Fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate
statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic,
intectual, politic sau economic.
Subsidiaritatea
Persoana care nu-şi poate asigura integral nevoile sociale beneficiază de intervenţia comunităţii
locale, a structurilor ei administrative sau asociative şi, implicit, a statului.
Egalitatea de şanse
Toate persoanele beneficiază de oportunităţi egale cu privire la accesul la serviciile sociale şi de
tratament egal prin eliminarea oricăror forme de discriminare.
Libertatea de alegere
Fiecărei persoane îi este respectată alegerea făcută privind serviciul social ce răspunde nevoii sale
sociale.
Independenţa şi individualitatea fiecărei persoane
Fiecare persoană are dreptul să fie parte integrantă a comunităţii, păstrându-şi în acelaşi timp
independenţa şi individualitatea. Aceasta urmăreşte să evite marginalizarea beneficiarilor de servicii
sociale pe baza principiului că toţi cetăţenii, indiferent dacă necesită servicii de asistenţă socială sau nu,
sunt fiinţe normale cu nevoi şi aspiraţii umane normale.
Transparenţă în participarea şi acordarea serviciilor sociale
Fiecare persoană are acces la informaţiile privind drepturile fundamentale şi legale de asistenţă
socială, precum şi posibilitatea de contestare a deciziei de acordare a unor servicii sociale.
Membrii comunităţii trebuie încurajaţi şi sprijiniţi pentru a putea fi parte integrantă în planificarea şi
furnizarea serviciilor sociale.
Confidenţialitatea

Furnizorii serviciilor sociale trebuie să ia măsurile posibile şi rezonabile, astfel încât informaţiile
personale care privesc beneficiarii să nu fie divulgate sau făcute publice fără acordul respectivelor
persoane si cu incalcarea legislatiei in vigoare.

Cap. II. STRUCTURA ORGANIZATORICA
Art.6. Salariatii din cadrul Compartimentului Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara au atributii în
urmatoarele segmente de activitate:
• asistenta sociala:
• venit minim garantat, ajutoare de urgenta si alte ajutoare;
• alocatii familiale;
• protectia copilului;
• asistenta persoane cu handicap;
• autoritate tutelara;
Art.7. Compartimentul Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara din cadrul Primariei orasului TgCarbunesti în exercitarea atributiilor ce îi revin, va colabora în toate problemele cu celelalte
compartimente din aparatul de specialitate al primarului.
Cap.III. CONDUCEREA SI CONTROLUL
Art.8. Angajatii din cadrul compartimentului urmaresc în principal respectarea prevederilor legale pe
linie de asistenta sociala si autoritate tutelara prin acordarea de servicii primare si de specialitate care au
drept scop protectia copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu
dizabilitati si a oricaror altor persoane aflate în nevoie.
Cap. IV. ATRIBUTII :
• asigura si organizeaza activitatea de primire a solicitarilor privind beneficiile de asistenta sociala:
• pentru beneficiile de asistenta sociala acordate din bugetul de stat realizeaza colectarea lunara a
cererilor si transmiterea acestora catre agentiile teritoriale;
• verifica indeplinirea conditiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenta sociala, conform
procedurilor prevazute de lege sau, dupa caz,stabilite prin hotarare a consiliului local,si pregatesc
documentatia necesara in vederea stabilirii dreptului la masurile de asistenta sociala;
• urmaresc si raspund de indeplinirea conditiilor legale de catre titularii si beneficiarii beneficiilor
de asistenta sociala ;
• efectueaza sondaje si anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune
sociala sau a altor situatii de necesitate a membrilor comunitatii si,in functie de situatiile
constatate,propun masuri adecvate in vederea sprijinirii acestor persoane;
• realizeaza activitatea financiar-contabila privind beneficiile de asistenta sociala administrate;
• elaboreaza si fundamenteaza propunerea de buget pentru finantarea beneficiilor de asistenta
sociala ;
• indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare;
In domeniul organizarii,administrarii si acordarii serviciilor sociale ,autoritatile administratiei publice
locale au urmatoarele atributii principale:
• elaboreaza,in concordanta cu strategiile nationale si nevoile locale identificate,strategia
judeteana,respectiv locala de dezvoltare a serviciilor sociale,pe termen mediu si lung,dupa
consultareafurnizorilor publici si privati,a asociatiilor profesionale si a organizatiilor
reprezentative ale beneficiarilor si raspund de aplicarea acesteia;
• in urma consultarii furnizorilor publici si privati,a asociatiilor profesionale si a organizatiilor
reprezentative ale beneficiarilor elaboreaza planurile anuale de actiune privind serviciile sociale
administrate si finantate din bugetul consiliului local, care cuprind date detaliate privind numarul
si categoriile de beneficiari,serviciile sociale existente,serviciile sociale propuse pentru a fi
infiintate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice ,bugetul estimat si sursele de
finantare ;
• initiaza,coordoneaza si aplica masurile de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizaresi
excludere sociala in care se pot afla anumite grupuri sau comunitati;

•

identifica familiile si persoanele aflate in dificultate,precum si cauzele care au generat situatiile
de risc de excluziune sociala ;
• realizeaza atributiile prevazute de lege in procesul de acordare a serviciilor sociale;
• incheie ,in conditiile legii,contracte de parteneriat public-privat si public –privat pentru sprijinirea
financiara si tehnica a autoritatiloradministratiei publice locale de la nivelul judetului,pentru
sustinerea dezvoltarii serviciilor sociale ;
• propun infiintarea serviciilor sociale de interes local;
• colecteaza,prelucreaza si administreaza datele si informatiile privin beneficiarii,furnizori publici
si privati si serviciile administrate de acestia;
• monitorizeaza si evalueaza serviciile sociale;
• elaboreaza si implementeaza proiecte cu finantare nationala si internationala in domeniul
serviciilor sociale;
• elaboreaza proiectul de buget anual pentru sustinerea serviciilor sociale in conformitate cu planul
anual de actiune si asigura finantarea/cifinantarea acestora;
• asigura informarea si consilierea beneficiarilor,precum si informarea populatiei privind drepturile
sociale si serviciile sociale disponibile;
• furmizeaza,administreaza
sau,dupa
caz,contracteaza
serviciile
sociale
adresate
copilului,familiei,persoanelor cu dizabilitati,persoanelor varstnice,precum si tuturor categoriilor
de beneficiari prevazute de lege,fiind responsabile de calitatea serviciilorprestate ;
• planifica si realizeaza activitati de informare,formare si indrumare metodologica,in vederea
cresterii performantei personalului care administreaza si acorda servicii sociale ;
• colaboreaza permanent cu organizatiile societatii civile care reprezinta interesele diferitelor
categorii de beneficiari;
• organizeaza si realizeaza activitati specifice contractarii serviciilor sociale acordate de furnizorii
publici si privati;
• incheie,in conditiile legii,contracte si conventii de parteneriat,contracte de finantare,contracte de
subventionare pentru infintarea,administrarea,finantarea si cofinantarea de servicii sociale ;
• monitorizeaza financiar si tehnic contractele prevazute la lit.q;
• indeplinesc orice alte atributii prevazute de reglementarile legale in vigoare;
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege Compartimentului Asistenta Sociala-Autoritate Tutelara
desfăşoară activităţi în următoarele domenii:
A. In domeniul protecţiei persoanelor adulte:
• evaluează situaţia socioeconomică a persoanei, identifică nevoile şi resursele acesteia;
• identifică situaţiile de risc şi stabileşte măsuri de prevenţie şi de reinserţie a persoanelor în mediul
familial natural şi în comunitate;
• elaborează planurile individualizate privind măsurile de asistenţă socială pentru prevenirea sau
combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv intervenţii focalizate pentru consumatorii de
droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale;
• organizează acordarea drepturilor de asistenţă socială şi asigură gratuit consultanţă de specialitate
în domeniul asistenţei sociale, colaborează cu alte instituţii responsabile pentru a facilita accesul
persoanelor la aceste drepturi;
• organizează şi răspunde de plasarea persoanei într-o instituţie de asistenţă socială şi facilitează
accesul acesteia în alte instituţii specializate (spitale, instituţii de recuperare etc.);
• evaluează şi monitorizează aplicarea măsurilor de asistenţă socială de care beneficiază persoana,
precum şi respectarea drepturilor acesteia;
• asigură consiliere şi informaţii privind problematica socială (probleme familiale, profesionale,
psihologice, de locuinţă, de ordin financiar şi juridic etc.);
• asigură prin instrumente şi activităţi specifice asistenţei sociale prevenirea şi combaterea
situaţiilor care implică risc crescut de marginalizare şi excludere socială, cu prioritate a situaţiilor
de urgenţă;
• asigură relaţionarea cu diversele servicii publice sau alte instituţii cu responsabilităţi în domeniul
protecţiei sociale;
• realizează evidenţa beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială;

•

dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai
societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale, în funcţie de realităţile
locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele vârstnice;
• colaborează cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de
programe de asistenţă socială de interes local;
• susţine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţă socială, inclusiv serviciile sociale
acordate la domiciliu sau în instituţii;
• asigură sprijin pentru persoanele vârstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei reţele
eficiente de asistenţi personali şi îngrijitori la domiciliu pentru aceştia;
• sprijină activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap;
• asigură amenajările teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul
neîngrădit al persoanelor cu handicap;
• asigură realizarea activităţilor de asistenţă socială, în conformitate cu responsabilităţile ce îi
revin, stabilite de legislaţia în vigoare;
B. In domeniul instituţiilor de asistenţă socială publice sau private:
• înfiinţează şi organizează instituţii de asistenţă socială, în funcţie de nevoi şi de numărul de
potenţiali beneficiari;
• finanţează sau cofinanţează instituţiile de asistenţă socială;
• asigură resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna funcţionare a instituţiilor
de asistenţă socială, în conformitate cu standardele de calitate aprobate;
• evaluează şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în
conformitate cu responsabilităţile stabilite de legislaţia în vigoare;
• controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţă socială de la bugetul
local;
• dezvoltă şi diversifică, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile
acordate în cadrul instituţiilor de asistenţă socială, în vederea creşterii calităţii vieţii persoanelor
asistate;
C. In domeniul finanţării asistenţei sociale:
• elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea măsurilor de asistenţă
socială;
• pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de
asistenţă socială;
• realizează activitatea financiar-contabilă privind asistenţa socială;
• comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate socială judeţene, numărul de beneficiari de
asistenţă socială şi sumele cheltuite cu această destinaţie, potrivit prevederilor legislaţiei în
vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competenţe în implementarea strategiilor sectoriale
din domeniul asistenţei sociale.
Art.9. In aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si
completarile ulterioare, ale Legii nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale si
ale H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr.116/2002 cu modificarile si completarile ulterioare
• Înregistreaza si solutioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.
• Întocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.
• Stabilirea dreptului la ajutor social si cuantumul acestuia in conformitate cu prevederile legale
• Urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligatiilor ce le revin.
• Propune primarului pe baza de referat modificarea cuantumul ajutorului social, suspendarea si
încetarea platii ajutorului social.
• Efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii conditiilor care au stat la baza
acordarii ajutorului social.
• Înregistreaza si solutioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor de
urgenta.
• Transmite în termen legal la Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale situatiile statistice privind
aplicarea Legii nr.416/2001.

•

Întocmeste situatia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri
individuale în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale.
Art.10. În aplicarea O.G. nr. 70/2011 privind unele masuri financiare în vederea acordarii ajutoarelor
pentru încalzirea locuintei si a H.G. nr.920/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
O.G. nr. 70/2011 cu modificarile si completarile ulterioare .
• Verifica indeplinirea conditiilor si propune acordarea,incetarea,modificarea dreptului la ajutor
pentru încalzirea locuintei cu lemne,gaze ,energie electrica ,energie termica beneficiarilor de
ajutor social în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.
• Verifica indeplinirea conditiilor si propune primarului prin referat acordarea , incetarea
,modificarea ajutorului de incalzire pentru solicitantii care indeplinesc conditiile prevazute de
lege.
• Comunica familiilor solicitante dispozitiile primarului de acordare/neacordare, modificare,
incetare a ajutorului de incalzire a locuintei .
ALOCATII FAMILIALE
Art.11. In aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, urmareste:
• Primeste cererile pentru acordarea alocatiei de stat pentru copiii prescolari precum si actele
doveditoare din care rezulta îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestui drept.
• Întocmeste si înainteaza A.J.P.S. Gorj borderoul privind situatia cererilor înregistrate pentru
acordarea alocatiei de stat.
• Primeste cererile si propune A.J.P.S Gorj pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului
legal al copilului si plata alocatiei de stat restanta.
Art.12. În aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei
republicata:
• Primeste cererile si a declaratii pe propria raspundere depuse de familiile care au în întretinere
copii în vârsta de pâna la 18 ani;
• Verifica prin anchete sociale îndeplinirea de catre solicitanti a conditiilor de acordare a alocatiei
pentru sustinerea familiei;
• Propune pe baza de referat primarului acordarea / neacordarea prin dispozitie, dupa caz, a
alocatiei pentru sustinerea familiei;
• Efectueaza periodic anchete sociale în vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a
dreptului de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei ;
• Propune pe baza de referat primarului modificarea, încetarea prin dispozitie, dupa caz, a alocatiei
pentru sustinerea familiei;
• Întocmeste si transmite pâna în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedenta la
A.J.P.I.S.Gorj borderoul privind cererile noi de acordare a alocatiei pentru sustinerea familiei
aprobate prin dispozitia primarului în conformitate cu prevederile legale împreuna cu cererile si
dispozitiile de aprobare ale primarului, precum si borderoul privind suspendarea sau dupa caz,
încetarea dreptului de acordare a alocatiei.
• Comunica familiilor beneficiare dispozitia primarului de acordare / respingere / modificare /
încetare a dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei;
PROTECTIE SPECIALA
Art.13. In aplicarea prevederilor Legii 448/2006 republicata, privind protectia speciala si încadrarea în
munca a persoanelor cu handicap coraborat cu prevederile H.G. 268/2007cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile
asistentului personal al persoanei ci handicap :
• Propune pe baza de referat acordarea beneficiilor prevazute le Legea 448/2006 republicata .
• Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea de catre solicitanti a conditiilor legale privind
încadrarea acestora în functia de asistent personal si propune aprobarea, dupa caz, respingerea
cererii persoanei care solicita angajarea în functia de asistent personal al persoanei cu handicap
grav;
• Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu
handicap grav.

•

Întocmeste referatul constatator în urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz,
mentinerea, suspendarea sau încetarea contractului de munca al asistentului personal al persoanei
cu handicap grav;
• Avizeaza rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav, privind activitatea si evolutia starii de sanatate si handicap, a persoanelor asistate;
• Întocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în
vederea reexpertizarii si încadrarii într-un grad de handicap.
Art.14. In aplicarea prevederilor Ordinului nr.794/380/2002 al Ministrului sanatatii si familiei si
Ministrului administratiei publice si a prevederilor Legii nr.102/1999 modificata si aprobata prin Legea
nr.519/2002:
• Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea conditiilor de acordare a indemnizatiei cuvenite
parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu
handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea sau neacordarea
indemnizatiei.
PROTECTIA COPILULUI
Art.15. În aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului
republicata , ale prevederilor Codului Civil –Cartea aII-a – despre familie ,ale prevederii Legii 119/1996
cu privire la actele de stare civila –republicata .
• monitorizeaza si analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si
modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurand centralizarea si sintetizarea datelor si
informatiilor relevante;
• identifica, copiii lipsiti în mod ilegal de elementele constitutive ale identitatii lor sau de unele
dintre acestea si ia de urgenta toate masurile necesare în vederea stabilirii identitatii lor în
colaborare cu institutiile competente;
• identifica si evalueaza situatiile care impun acordarea de servicii si/sau prestatii pentru
prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune
primarului spre aprobare prin dispozitie;
• asigura consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor
acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
• trimestrial, sau ori de câte ori este cazul, viziteaza copiii la locuinta lor si se informeaza despre
felul în care acestia sunt îngrijiti, despre sanatatea si dezvoltatea lor fizica, educarea, învatatura
si pregatirea lor profesionala, acordând, la nevoie, îndumarile necesare, întocmeste referatul
constatator si acolo unde este cazul propune suspendarea sau modificarea planului de servicii.
• propune primarului, in cazul in care este necesar luarea unor masuri de protectie speciala, in
conditiile legii;
• colaboreaza cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului in domeniul
protectiei copilului si transmit acesteia toate datele si informatiile solicitate din acest domeniu;
• colaboreaza cu colectivitatea locala în vederea identificarii nevoilor comunitatii si solutionarii
problemelor sociale care privesc copiii.
Cap.V. DISPOZITII FINALE
Art.16. Sarcinile, atributiile si competentele din prezentul regulament pot fi completate si modificate cu
aprobarea Consiliului Local, ca urmare a modificarii structurii organizatorice în baza noilor prevederi
legale în domeniul asistentei sociale si autoritatii tutelare .
Fisa postului pentru fiecare salariat din cadrul Compartimentului asistenta sociala si autoritate tutelara,
va cuprinde în mod detaliat si concret atributiile si responsabilitatile postului, reiesite din legislatie si din
prezentul regulament.
Fisele posturilor se aproba de catre primar, secretar, în functie de delegarea competentelor si se
actualizeaza ori de câte ori este nevoie în functie de dispozitiile legale intervenite ulterior.
Personalul este obligat sa cunoasca sarcinile si responsabilitatile ce revin compartimentului în care este
încadrat si sa le îndeplineasca întocmai.
Nerespectarea dispozitiilor Regulamentului de organizare si functionare atrage dupa sine raspunderea
disciplinara, administrativa, civila sau dupa caz, penala.
Prezentul Regulament de organizare si functionare intra în vigoare începând cu data aprobarii lui de catre
Consiliul Local.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de folosinţă a terenului în suprafaţă de 1000,24 mp (lot nr. 45)
situat în vatra de sat Cojani, oraşul 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 de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;
- H.C.L nr. 37/27.05.2009 privind atribuire teren în folosinţă gratuită pe durata existentei
construcţiei d-nei Cîrciu Mirela din com. Roşia de Amaradia, sat Ruget, judeţul Gorj;
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 1.000,24 mp (lot nr. 45)
atribuit prin H.C.L nr. 37/27.05.2009 d-nei Cîrciu Mirela din comuna Roşia de Amaradia, deoarece nu
au fost începute lucrările de construire a locuinţei în termen de 12 luni.
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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Nr. 103

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită pe termen limitat d-lui Duroi V. Dănuţ şi
d-lui Cîrciu Nicuşor pentru reconstruirea locuinţelor afectate de alunecările de teren
din com. Roşia de Amaradia, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- PUZ vatra de sat Cojani proiect nr. 39/2006, aprobat prin HCL nr. 32/22.04.2008;
- Solicitările cu nr. 17.975/30.09.2015 a d-lui Duroi V. Dănuţ şi nr. 19.109/20.10.2015 a d-lui Cîrciu
Nicuşor privind atribuirea unui lot de teren, pentru reconstruirea locuinţelor în vatra de sat Cojani,
oraş Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 15, lit. d) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţie, republicată cu modificată si completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.-Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
1.000,00 mp - lotul cu nr. 207, d-lui Duroi V. Dănuţ, CNP 1730725181145 pentru reconstruirea
locuinţei afectate de alunecările de teren din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, în vatra de sat
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
1.000,00 mp - lotul cu nr. 41, d-lui Cîrciu Nicuşor, CNP 1670917181165 pentru reconstruirea
locuinţei afectate de alunecările de teren din comuna Roşia de Amaradia, judeţul Gorj, în vatra de sat
Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform planului de situaţie anexat, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3.- (1) Beneficiarii dreptului de folosinţă gratuită a terenului menţionaţi la art. 1 şi art. 2 sunt
obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în termen de 12 luni de la data atribuirii terenului, şi să o
realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991, modificată si completată.
(2)Nerespectarea acestei obligaţii de către titularul dreptului de folosinţă duce la retragerea
dreptului de folosinţă asupra terenului atribuit.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Birău Dănuţ
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 104
ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind desemnarea domnului CĂLINA IONUŢ ADRIAN ca membru în Consiliul Director
al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADIA” GORJ

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- HCL nr. 26/23.03.2015 privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare
„ADIA” Gorj
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- faptul că domnul Cîrţînă Ion care a ocupat acesta funcţie, nu mai lucrează la Primăria Tg.Cărbuneşti;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se desemnează dl. CĂLINA IONUŢ ADRIAN,
posesor al CI seria GZ, nr.563624, domiciliat în oraş Tg.Cărbuneşti, strada Pădurea Mamului, bl.ANL
sc.1, ap.2, judeţul Gorj ca membru în Consiliul Director al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„ADIA- GORJ”.
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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 105

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea cuantumului contravalorii alocaţiei valorice a normei de hrană acordate
personalului Politiei Locale a oraşului Tg.Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al coordonatorului serviciului Politia Locala Tg.Cărbuneşti;
- prevederile art. 35 indice 1 din Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea Poliţiei Locale a;a cum a
fost reglementat de O.U.G.nr.65/2014 privind modificarea unor acte normative şi OG nr. 7/28 ianuarie
2015;
- prevederile H.G. nr. 171/2015 privind stabilirea metodologiei şi a regulilor de aplicare a
drepturilor prevăzute de art. 35 indice 1 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
-prevederile O.G.nr.26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace ale personalului din
sectorul de apărare, ordine publica si siguranţa naţionala şi ale O.M.D.R.A.P. nr.496/2015 privind
contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană acordată personalului poliţiei locale;
-Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţie publice nr. 776 din 30 septembrie 2015
publicat în MO nr. 737/01.10.2015 prin care s-a modificat contravaloarea alocaţiei valorice a normei de
hrană, respectiv pentru norma nr. 1- de la 21 lei/zi la 24 lei/zi şi pentru norma nr. 6 - de la 27 lei/zi la
32 lei/zi;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Începând cu data de 01.10.2015, contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană
acordate poliţiştilor locali din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prin HCL nr. 15 din 11.02.2015,
conform Ordinul MDRAP nr. 776 din 30 septembrie 2015, publicat în MO nr.776/01.10.2015 este de
32 lei/zi efectiv lucrată/persoană, în limita bugetului aprobat.
Art.2.- Începând cu data de 01.10.2015, contravaloarea alocaţiei valorice a normei de hrană
acordate personalului contractual din cadrul Politiei Locale Tg.Cărbuneşti, prin HCL nr. 73 din
29.07.2015, conform Ordinul MDRAP
nr. 776 din 30 septembrie 2015, publicat în MO
nr.776/01.10.2015 este de 25 lei/zi efectiv lucrată/persoană, în limita bugetului aprobat.
Art.3.- 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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 106

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
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 227/2015 privind Codul fiscal.
- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală 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.- Pentru anul fiscal 2016 se stabilesc impozitele si taxele locale după cum urmează:
a) cota prevăzuta la art. 457 alin 1 din Legea 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale si clădirile-anexa,
aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii.
b) se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale si amenzile pentru anul fiscal 2016 astfel
cum sunt redate în anexa pag. 1-9 si pag. 17-19.
c) cota prevăzută la art. 458, alin.(1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in
proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 1,3% asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţa;
- valoarea finala a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţa;
- valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor
dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa.
d) cota prevăzuta la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile rezidenţiale aflate in
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte
la 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii.
e) cota prevăzuta la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 pentru clădirile nerezidenţiale aflate in
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice pentru calcularea impozitului/taxei pe clădiri se stabileşte
la 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii.
f) nivelul impozitului/taxei pe teren prevăzut la art. 465, alin.(2) şi (7) din Legea nr. 227/2015 sunt
redate în anexa pag 10,11,20.
g) nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470, alin.(2), alin.(5), alin.(6),
alin.(7), alin.(8) din Legea nr. 227/2015 sunt prevăzute in anexa pag. 12 -16.
h) cota taxei prevăzută la art. 477 alin.(5)- taxa pentru serviciile de reclama si publicitate din Legea
nr. 227/2015 se stabileşte la 3%.

i) valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclama si publicitate prevăzuta de art. 478 alin.(2) din
Legea nr. 277/2015 este redata în anexa pag. 18.

j) cota prevăzuta la art. 481, alin.(2) din Legea nr. 227/2015 – impozitul pe spectacol se stabileşte
astfel:
✓ 1,9% in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, opereta,
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportiva interna sau internaţionala;
✓ 4,9% in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate.
k) taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism în mediul urban sunt redate in anexa pag. 17.
Art.2.- Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin.(2), art. 467 alin.(2) şi art. 472 alin.(2) din Legea
nr.227/2015 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%
Persoane juridice:
a) in cazul impozitului pe clădiri: 2%
b) in cazul impozitului pe teren: 2%
c) in cazul impozitului asupra mijloacelor de transport: 2%
Art.3.- Pentru anul 2016 se menţine delimitarea zonelor aprobata prin HCL nr. 85/2001 cu modificările
aduse prin HCL 47/26.05.2004.
Art.4.- În conformitate cu alin.(3) al art. 462, alin.(3) al art. 467 şi alin.(3) al art. 472 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 2016.
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.- Anexa face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.7.- Începând cu data de 01.01.2016 se abrogă HCL 58/30.09.2014.
Art.8.- 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 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 107

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul
Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa din partea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” nr. 33/19.10.2015
înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti cu nr. 19.226/21.10.2015;
- Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”;
- prevederile Legii nr. 215/2001- privind administraţia publică locală , republicata, cu modificările si
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 - legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic: Se mandatează primarul oraşului Tg.Cărbuneşti, domnul ing.jr. Mazilu Mihai Viorel în calitate de reprezentant al oraşului Tg.Cărbuneşti în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj” să voteze hotărârea de acceptare în cadrul asociaţiei a
următorilor noi membri: comuna Bălăneşti, comuna Bumbeşti Piţic şi comuna Fărcăşeşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 108

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
noiembrie, decembrie 2015 şi ianuarie 2016

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 29 octombrie
2015, 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 Săvescu Grigore se alege în funcţia de preşedinte de
şedinţă pe lunile noiembrie, decembrie 2015 şi ianuarie 2016.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 29.10.2015, la care au
participat 15 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 15 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Birău Dănuţ

Tg.Cărbuneşti, 29 octombrie 2015
Nr. 109

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Deciziile nr. 18/04.11.2015 şi nr. 21/17.11.2015 emise de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice
Gorj, înregistrate la instituţia noastră cu nr. 20.268/04.11.2015, respectiv 20.914/18.11.2015;
- adresele nr. 713/04.11.2015 şi 712/04.11.2015 emise de Şcoala Gimnazială nr.1 „George Uscătescu”,
înregistrate la instituţia noastră cu nr. 20.175/04.11.2015 şi nr. 20.176/04.11.2015;
- adresele nr. 4.705/19.11.201 şi 4.704/19.11.2015 emise de Colegiul Naţional „Tudor Arghezi”,
înregistrate la instituţia noastră cu nr. 21.039/19.11.2015 şi nr. 21.040/19.11.2015;
- referatul nr. 20.982/19.11.2015, întocmit de Vasiloiu Ion, medic veterinar la serviciul de gestionare
câinii fără stăpân;
- referatul nr. 19.696/27.10.2015, întocmit de Corici Sorin şef birou Administrarea Domeniului Public
şi Privat;
- referatul nr. 21.162/23.11.2015, întocmit de Berbecel Adelin , referent in cadrul biroului stare civilă;
- referat nr. 21.229/24.11.2015, întocmit de Caliţoiu Claudiu, inspector în cadrul biroului Gospodărire
Urbană;
- Ordonanţa nr. 47/23.10.2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pa anul 2015 şi unele măsuri
bugetare, art. 54 ;
- adresa nr. 5 /19.11.2015, emisă de Clubul Sportiv „Gilortul” Tg.Cărbuneşti, înregistrată la instituţia
noastră cu nr. 21.005 /19.11.2015;
- adresa nr. 8.571/18.11.2015, emisă de Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Tg.Cărbuneşti, înregistrată la
instituţia noastră cu nr. 20.910/18.11.2015 ;
- contul de execuţie la data de 23.11.2015 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 685,50 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).

Art.2- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 2.216,00 mii lei şi modificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, conform anexei nr. 2 (formular cod 11/02).
Art.3.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 3 (formular cod 14).
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 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 110

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de specialitate
al primarului oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Expunerea de motive; Raportul compartimentului de specialitate ;
- Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
modificata prin Legea nr.13/2011;
- Prevederile art. 107 şi art. 112 alin (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată r(2), cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul final al concursului de promovare în grad profesional desfăşurat în perioada 20- 22.10.2015 la
sediul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti;
- HCL nr. 99/2015 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul
2015;
- Prevederile art. XVI alin.(2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) şi alin.(3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului
Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, conform anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 111

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 14.476/06.10.2005
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 cu nr. 20509/12.11.2015 din partea SC MĂCEŞU SRL;
- contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2005;
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica ;
- 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 aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 14476/06.10.2005 încheiat cu SC
MĂCEŞU SRL, având ca obiect spaţiul situat în incinta Şcolii Gimnaziale „George Uscătescu” pentru o
perioadă de 3 ani, începând cu data de 11.12.2015.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la care au
participat 13 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 13 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 112

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartiţia a două apartamente ANL
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;
- Lista solicitanţilor care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii aprobată prin HCL nr.
44/25.04.2013;
- Procesul verbal nr.20.976/19.11.2015 al comisiei de analiză a dosarelor pentru obţinerea unei locuinţe
ANL;
- prevederile HCL nr. 129/2008 privind criteriile de repartizare a locuinţelor din fondul ANL;
- Prevederile Legii 114/1996 – legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările ulterioare si
Hotărârii de Guvern 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor Legii locuinţei;
- prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu
modificările si completările ulterioare ;
- prevederilor Hotărârea de Guvern 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
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 repartiţia apartamentului nr. 8, sc.3, et.3 din blocul ANL 2003, situat pe strada
Pădurea Mamului, nr. 11, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei MARICA ROXANA LUMINIŢA, începând cu
data de 01.12.2015.
Art.2.- Se aprobă repartiţia apartamentului nr. 20, sc.D, et.3 din blocul ANL 2012, situat pe strada
Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, oraş Tg.Cărbuneşti doamnei BÂRSAN ROXANA CARMEN,
începând cu data de 01.12.2015.
Art.3.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local primarul oraşului Tg.Cărbuneşti şi
compartimentul de specialitate vor încheia contractul de închiriere.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 113

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării tarifelor, practicate de SC Salubris Gilort SRL, pentru serviciile de
colectare si transport a deşeurilor de la persoanele juridice si fizice de pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti şi a satelor aparţinătoare
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- Hotărârea Consiliului Local nr.3 din 15.11.2011 privind aprobarea tarifelor practicate de SC Salubris
Gilort SRL, din oraşul Tg.Cărbuneşti;
- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu
modificările ulterioare;
- Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
- Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a
tarifelor pentru activităţile specific serviciului de salubrizare a localităţilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă modificarea tarifului practicat de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti pentru
serviciul de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, pentru persoanele juridice de la
56.14 lei/mc la 68,87 lei/mc fără T.V.A, conform ratei inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj cu adresa
nr. 55A din 07.05.2015.
Art.2.- Se aprobă modificarea tarifului practicat de către SC Salubris Gilort SRL Tg.Cărbuneşti pentru
serviciul de precolectare, colectare şi transportul deşeurilor municipale, inclusiv a deşeurilor toxice
periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, pentru persoanele fizice de la
4 lei/persoana/lună la 5,7 lei /persoana/lună conform ratei inflaţiei comunicate de INS-DJS Gorj cu
adresa nr. 55A din 07.05.2015
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Târgu Cărbuneşti şi SC
Salubris Gilort SRL vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 24.11.2015, la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 1 vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 114

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare în
oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare
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 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu
completările şi modificările ulterioare;
- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare;
- Art. 6, art. 90 din Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Începând cu data de 01.01.2016 se aprobă Regulamentul de instituire şi administrare a taxei
speciale de salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, prevăzut în anexă, care face
parte integranta 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 24.11.2015, la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 9 voturi pentru, 1 vot contra şi 2 abţineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 24 noiembrie 2015
Nr. 115

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 115 din 24.11.2015

REGULAMENTUL
de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare
în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare
I. Reglementări generale
Art.1.- Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare şi Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările
ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si
juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”.
Art.2.- In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se
încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de
depunere a taxei speciale de salubrizare).
Art.3.- Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.
Art.4.- Taxa specială de salubrizare se plăteşte de persoanele fizice care au domiciliul sau reşedinţa
în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele arondate.
III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.5.- (1)Taxa specială de salubrizare se plăteşte în doua rate egale cu termene de plata la 31
martie si 30 septembrie.
(2)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(1) a taxei de salubrizare se percep
majorări de întârziere conform prevederilor OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala..
(3)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(4)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de
executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările si completările ulterioare.
Art.6.- Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul
primăriei astfel:
TAXELE
SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE
PERSOANE FIZICE
TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru
72 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri
144 lei/gospodărie/an
IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.7.- (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si
completările ulterioare;

- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- contribuabilii cu domiciliile in alte localitati, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac
dovada ca nu locuiesc la acel rol;
- contribuabili care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte
nimeni.
(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna următoare depunerii documentelor
justificative.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin.(2), persoanele fizice din categoriile menţionate la alin.(1), care
sunt în evidenta serviciului impozite si taxe cu scutire la plata impozitelor si taxelor locale(aceste
persoane au depus documente justificative la dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri), vor beneficia de scutire la plata taxei de salubrizare.
Art.8.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice care poseda contract de
prestări servicii publice de salubrizare pentru agenţii economici, iar punctul de lucru al agentului
economic este domiciliul acestuia.
Art.9.- Se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS GILORT
SRL cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate
.
V. Dispoziţii finale
Art.10.- Colectarea deşeurilor municipale se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS
GILORT SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

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 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr. 273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- adresa nr. 15.521 din 27.11.2015 emisă de Consiliul Judeţean Gorj, înregistrată la instituţia noastră cu
nr. 21.585 din 27.11.2015;
- referatul nr. 21.743 din 03.12.2015, întocmit de Corici Sorin şef birou Administrarea Domeniului
Public şi Privat;
- referatul nr. 21.768/04.12.2015, întocmit de Golumbu Mirccea,consilier în cadrul biroului ADPP;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 385,00 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).
Art.2.- Se aprobă modificarea Programul de investiţii propuse a se realiza în anul 2015, conform
anexei nr. 2 (formular cod 14).
Art.3.- Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, toate birourile şi serviciile de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare din data 07.12.2015, la care au
participat 12 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 12 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 7 decembrie 2015
Nr. 116

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rectificarea şi modificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al oraşului Tg.Cărbuneşti pe anul 2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive,
dezbaterile din şedinţa consiliului local;
- raportul de specialitate al Serviciului buget,contabilitate, resurse umane din cadrul instituţiei ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor
privind finanţele publice;
- OMFP 1917/2005 – pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice;
- Legea nr.82/1991- Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;
- Legea nr.273/2006 - privind finanţele publice locale cu completările şi modificările ulterioare;
- Decizia nr. 22 / 14.12.2015, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 22.428/15.12.2015 ;
- adresa nr.832 /15.12.2015, emisă de Școala Gimnazială nr. 1 George Uscătescu, înregistrată la instituția
noastră cu nr.22.513 /16.12.2015 ;
- adresa nr. 5.039/15.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 22.516/16.12.2015 ;
- adresa nr. 5.040/15.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 22.515/16.12.2015 ;
- referat nr. 22.593/16.12.2015. întocmit de Diaconu Codruța, consilier superior în cadrul biroului de
impozite și taxe locale;
- referat nr. 22.429/15.12.2015, întocmit de Popescu Emilia din cadrul serviciului Contabilitate, buget,
resurse umane ;
- referat nr. 22.521/15.12.2015, întocmit de Corici Sorin, șef birou Administrarea Domeniului Public și
Privat;
- adresă nr. 9.210/14.12.2015,emisă de Spitalul Orășenesc de Urgență Tg Cărbunești, înregistrată la
instituția noastră cu nr. 22.303/14.12.2015 ;
- adresa nr. 5.042/16.12.2015, emisă de Colegiul Național Tudor Arghezi , înregistrată la instituția
noastră cu nr. 22.545/16.12.2015 ;
- contul de execuție la data de 16.12.2015 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al oraşului
Tg.Cărbuneşti, cu suma de 250,05 mii lei şi modificarea bugetului local de venituri si cheltuieli,
respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la altul, conform
anexei nr. 1 (formular cod 11 si formular cod 11/01).

Art.2.- Se aprobă rectificarea bugetului activităților finanțate din fonduri externe nerambursabile pe
anul 2015, cu suma de 22,00 mii și modificarea bugetului activităților finanțate din fonduri externe
nerambursabile, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2015, cu suma de 61,00 mii lei şi modificarea
bugetului de venituri si cheltuieli al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, respectiv virări de credite bugetare în cadrul capitolelor bugetare, de la un program la
altul, 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 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 117

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rămânerii Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul
Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești în structura organizatorică a acestuia
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- Adresa Instituţiei Prefectului jud. Gorj nr.16301 din 02.12.2015 înregistrată la Primăria oraşului
Tg.Cărbuneşti la nr. 21.900/07.12.2015;
- Adresa Ministerului Sănătății - Direcția Management si structuri unități sanitare nr.
XI/A/73566/23.112015 privind preluarea Compartimentului de Primiri Urgenţe (CPU) din cadrul
Spitalului Orăşenesc Tg.Cărbuneşti ca punct de lucru al Unităţii de Primiri Urgenţe (UPU) din cadrul
Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, înregistrată la Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti la nr.
22150 din 10.12.2015;
- Adresa nr. 9255/14.12.2015 a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești înregistrată la Primăria
oraşului Tg.Cărbuneşti la nr. 22427 din 15.12.2015;
- dezbaterile din ședința ordinară pe luna decembrie a Consiliului Local al orașului Tg.Cărbunești din
data de 17.12.2015;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă rămânerea Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul Spitalului
Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești în structura organizatorică a acestuia.
Art.2.- Finanțarea Compartimentului de Primiri Urgențe (CPU) din cadrul Spitalului Orășenesc de
Urgență Tg.Cărbunești se va face din bugetul Ministerului Sănătății.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 118

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul public al oraşului Tg. Cărbunești
a obiectivului de investiții "Toaleta Publică"
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunești,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al biroului Administrarea domeniului public si privat;
- Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, art. 36, alin.(2), litera c) privind administraţia publica locala, republicata;
- HG nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, municipiilor și județelor;
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 HCL nr. 55 din 02.09.1999 cu modificările si completările ulterioare, la
poziţia 59 din anexa nr. 7, după cum urmează:
Toaletă Publică:
- Suprafață construită = 52,10 mp
- Suprafață utilă = 30,70 mp compusă din :
- Întreținere S=3,50 mp
- Grup Sanitar femei S=7,10 mp
- Grup Sanitar bărbați S=10,10 mp
- Grup Sanitar persoane cu handicap S=4,20 mp
- Hol S=5,80 mp
Valoarea de inventar = 102.086,82 lei
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 119

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind transmiterea în folosință gratuită a ,,Toaletei Publice” în suprafață de 52,10 mp aflată în
incinta Primăriei orașului Tg.Cărbunești către Parohia Sfântul Antim Ivireanul 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;
- Adresa nr. 22.186/11.12.2015 din partea Parohia Sfântul Antim Ivireanu Tg.Cărbuneşti;
- art.3 alin.4 și pct.III/5 din anexa la Legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică;
- Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publica locala, republicată, art.124;
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 transmiterea în folosință gratuită a ,,Toaletei Publice” în suprafață de 52,10 mp,
aflată în incinta Primăriei orașului Tg.Cărbunești, către Parohia Sfântul Antim Ivireanu Tg.Cărbuneşti
pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de prelungire.
(2) Predarea-primirea se va face pe bază de proces-verbal.
Art.2.- Parohia Sfântul Antim Ivireanu Tg.Cărbuneşti va asigura paza și curățenia imobilului , iar
utilitățile necesare funcționării (apa, energia electrică) și cheltuielile privind întreținerea curățeniei
( materialele de întreținere) vor fi suportate de către Primăria orașului Tg.Cărbunești.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru și 1 abținere.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 120

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj
pentru perioada 2014 - 2020”
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 și Gospodărire urbană nr.
22217/11.12.2015;
- Prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.e) și art. 45, alin.(1) și malin.(6) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicata 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 ”Strategia de dezvoltare durabilă a oraşul Tg.Cărbuneşti, județul Gorj pentru
perioada 2014 - 2020”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința cetățenilor prin afișare la sediul Primăriei orașului
Tg.Cărbunești, prin postare pe site-ul www.primariacarbunesti.ro. și prin mass-media locală.
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 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 121

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării Regulamentului de instituire si administrare a taxei speciale de
salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare, aprobat prin HCL nr. 115 din 24.11.2015
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; raportul de specialitate;
- Prevederile Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localităţilor;
- Prevederile art. 45, alin. 2, lit.(c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata cu
completările şi modificările ulterioare;
- Prevederile art.16, alin.2 din Legii 273/2006 privind finanţele publice locale;
- prevederile art.484 alin 1,2,3,din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
- art.6 si art.90 din Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă modificarea ”Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de
salubrizare în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare”, aprobat prin HCL nr. 115 din 24.11.2015,
care intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016, conform anexei care face parte integranta 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 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 11 voturi pentru și 3 abțineri.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 122

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexă la HCL nr. 122 din 17.12.2015

REGULAMENTUL
de instituire si administrare a taxei speciale de salubrizare
în oraşul Tg.Cărbuneşti şi satele aparţinătoare
I. Reglementări generale
Art.1.- Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
si completările ulterioare şi art.484 alin1,2,3 a Legii nr227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările si
completările ulterioare, „pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor
fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”.
Art.2.- In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare, taxa specială de salubrizare, instituită potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se
încasează prin Biroul de taxe si impozite din cadrul primăriei Tg.Cărbuneşti.
II. Modalităţi de stabilire a taxei speciale si tarifelor de salubrizare (condiţii si termene de
depunere a taxei speciale de salubrizare).
Art.3.- Pe teritoriul administrativ al oraşului Tg.Cărbuneşti, pentru asigurarea serviciului de
salubrizare, se instituie taxa specială de salubrizare.
Art.4.- Persoanele fizice care au domiciliul sau reședința in orașul Tg-Cărbunești si satele arondate
sunt obligate la plata taxei de salubrizare.
III. Termene si modalităţi de plată a taxei speciale de salubrizare
Art.5.- (1)In vederea calculării taxei speciale de salubrizare, proprietarul locuinței are obligația
depunerii declarației pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare conform anexei nr 1. Declarațiile se
depun in luna ianuarie a anului pentru care se calculează taxa si pot fi modificate in timpul anului prin
depunerea unei declarații rectificative privind taxa speciala de salubrizare. In cazul nedepunerii
declarației privind taxa speciala de salubrizare de către persoanele fizice, obligația de plata privind
taxa speciala de salubrizare se va stabili din oficiu pe baza informațiilor din registru agricol. Urmare a
stabilirii din oficiu a taxei speciale de salubrizare se vor emite decizii de impunere pentru stabilirea
taxei speciale de salubrizare conform anexei nr. 2 si se vor transmite contribuabililor persoane fizice.
(2)Taxa specială de salubrizare se plăteşte în doua rate egale cu termene de plata la 31 martie
si 30 septembrie.
(3)Pentru neachitarea la termenele prevăzute la alin.(2) a taxei speciale de salubrizare se
percep majorări de întârziere conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura
Fiscala.
Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate in
termen, calculate pentru fiecare luna sau fracțiune de luna, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenta si până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(4)Taxa specială de salubrizare plătită în plus se compensează sau se restituie, după caz, în
termen de 30 de zile de la data depunerii cererii.
(5)Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică măsurile de
executare silită, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările si completările ulterioare.
Art.6.- Taxa specială de salubrizare se încasează prin casieria biroului impozite si taxe din cadrul
primăriei astfel:
TAXELE
SERVICIULUI DE COLECTARE A DEŞEURILOR MUNICIPALE
PERSOANE FIZICE
TAXA
Taxa gospodărie cu un singur membru
72 lei/gospodărie/an
Taxa gospodărie cu 2 sau mai mulţi membri
144 lei/gospodărie/an

IV. Facilităţi privind plata taxei speciale de salubrizare
Art.7.- (1)Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de persoane fizice:
- veteranii de război, văduvele de război si văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
- persoanele cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de invaliditate;
- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si
completările ulterioare;
- persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei fată de eroiimartiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004;
- reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor încadrați in gradul unu
de invaliditate.
- persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat daca fac
dovada ca sunt proprietari (acte de proprietate).
- contribuabilii cu domiciliile in alte localități, dar care au poziţie de rol in oraşul Tg.Cărbuneşti si fac
dovada ca nu locuiesc la acel rol (carte de identitate ca au domiciliul in alta localitate si dovada achitării
taxei de salubrizare la domiciliu);
- contribuabilii care au doua roluri pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti si fac dovada ca la un rol nu locuieşte
nimeni (adeverințe registru agricol cu componenta familiala, dovada achitării taxei de salubrizare la
domiciliu).
- persoanele fizice care poseda contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru agenții
economici iar punctul de lucru al agentului economic este domiciliul acestuia.
- se scutesc de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice angajate la SC SALUBRIS GILORT SRL
cu domiciliul pe raza oraşului Tg.Cărbuneşti şi satelor arondate daca fac dovada ca sunt proprietari (acte
de proprietate).
(2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă începând cu luna depunerii documentelor
justificative.
Art.8.- Se scutesc de la plata taxei speciale de salubrizare persoanele fizice din satele Puiești, Gitani,
Zarafi, Tupșa, Rogojeni si Rugi, întrucât in aceste localități nu se prestează serviciul de colectare si
transportul deșeurilor, datorita drumului greu accesibil pentru mașinile de salubrizare.
V. Dispoziţii finale
Art.9.- Colectarea deşeurilor se va efectua de operatorul de salubrizare, SC SALUBRIS GILORT
SRL conform graficului stabilit de acesta, care va fi comunicat cetăţenilor oraşului.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

PRIMARIA ORAS TG-CARBUNESTI
STR. TRANDAFIRILOR,NR. 41
COD FISCAL 4898681
Nr. ..................... din ........................

Anexa nr. 1 la Regulamentul
aprobat cu HCL 122/17.12.2015

Declarație
privind taxa speciala de salubrizare pentru persoanele fizice
Subsemnatul(a)_______________________________________________________
CNP______________________________BI/CI seria________nr________ proprietar al clădirii situate in
oraș Tg-Cărbunești, str._______________________, bl______ sc.________ ap.__ declar pe proprie răspundere ca
la adresa mai sus menționata locuiesc _____________persoane (membri familiei, chiriași sau alte persoane) si ca
am*____ sau nu am alte clădiri in proprietate.
Nr.
de persoane

Taxa(lei)

Suma de plata aferenta
taxei de salubrizare

Semnătura,

Data,
Notă: * pentru fiecare clădire din proprietate se va completa cate o declarație
Viza comp. Impozite si taxe,

Viza registru agricol.

__________________________________________________________________________________________
Anexa nr. 2 la Regulamentul
aprobat cu HCL 122/17.12.2015

PRIMARIA ORAS TG-CARBUNESTI
STR. TRANDAFIRLOR,NR. 41
COD FISCAL 4898681
Nr. ................. din ............................

Decizie de impunere
pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice
D-lui/D-nei_____________________________________________________________
identificat(a) prin CNP___________________________________BI/CI seria____nr__________proprietar al
clădirii situate in oraș Tg-Cărbunești,str.____________
bl ______ sc.________ ap_______.
Conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr____/_____ privind aprobarea Regulamentului de instituire
si administrare a taxei speciale de salubrizare in orașul Tg-Cărbunești si satele arondate si stabilirea cuantumului
acesteia in oraș Tg-Cărbunești si satele arondate si a Legii 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, se
stabilesc următoarele obligații de plata privind taxa speciala de salubrizare:
Taxa speciala de
salubrizare(lei/an)

Termene de plata

Pentru neachitarea taxei speciale de salubrizare la termenele prezentate se percep majorări de
întârziere de 1 % pe luna sau fracțiune de luna.
Prezentul titlu de creanța devine titlu executoriu in condițiile legii.
Conducătorul organului fiscal,

Comp. Impozite si taxe,

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind acordarea unor facilități fiscale conform
Ordonanței de Urgență nr. 44/14.10.2015

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului impozite și taxe locale;
- prevederile art. 12 din Ordonanța de urgenta nr. 44/14.10.2015 privind acordarea unor facilități fiscale;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă anularea unei cote de 73,3% din majorările de întârziere, datorate ca urmare a
neachitării la termen a obligațiilor de plata restante datorate bugetului local.
Art.2.- Se aprobă procedura de acordare a anularii cotei din majorările de întârziere stabilită
potrivit art.1, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
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 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 123

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa la HCL nr. 123 din 17.12.2015

PROCEDURA DE ACORDARE A ANULARII
OBLIGATIILOR DE PLATA ACCESORII
ART.1. Majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata principale datorate bugetului local,restante
la 30 septembrie 2015 inclusiv se anulează daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile de plata principale restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se sting prin orice
modalitate prevăzuta de lege până la data de 31 martie 2016, inclusiv.
b) O cota de 26,7% din majorările de întârziere aferente obligațiilor de plata prevăzute la lit.a)
până la data stingerii obligațiilor de plata principale se sting prin orice modalitate de plata
prevăzuta de lege până la data de 30 iunie 2016 , inclusiv;
c) Sunt stinse prin orice modalitate prevăzuta de lege toate obligațiile de plata principale
administrate de organul fiscal cu termene de plata cuprinse intre 1 octombrie 2015 si 31 martie
2016,inclusiv, până la data depunerii cererii de anulare a majorărilor de întârziere si a cotei de
26,7% din majorări, denumita in continuare cerere de anulare a accesoriilor.
d) Contribuabilul depune cerere de anulare a accesoriilor până la data de 30 iunie 2016 ,inclusiv,sub
sancțiunea decăderii.
ART.2. Prin obligații de plata restante la 30 septembrie 2015 inclusiv se înțelege:
a) obligații de plata pentru care s-a împlinit scadenta sau termenul de plata până la 30 septembrie
2015 inclusiv;
b) alte obligații de plata individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in
evidenta organului fiscal in vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015,inclusiv
ART.3 1)Anularea obligațiilor de plata accesorii se solicita de către contribuabil in baza unei cereri de
anulare a accesoriilor depusa la registratura organului fiscal sau comunicate prin posta,cu scrisoare
recomandata cu confirmare de primire, fără anexarea altor înscrisuri. Cererea poate fi depusa după
îndeplinirea condițiilor de acordare a anularii.
2) In termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor,organul
fiscal emite decizia referitoare la obligațiile de plata accesorii datorate până la data stingerii obligațiilor
de plata principale aferente.
3) Majorările de întârziere individualizate in decizie trebuie stinsa in cota de 26,7% in termenul
prevăzut de lege.
4) Cererea de anulare a accesoriilor se soluționează in termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
împlinirea termenului de plata a majorărilor prevăzute la alin 3 prin emiterea unei decizii de anulare a
obligațiilor de plata accesorii sau a unei decizii de respingere a cererii de anulare a accesoriilor,
prevăzute in anexa1 si 2 .
5) Cererea de anulare a accesoriilor cuprinde următoarele:
a) datele de identificare a contribuabilului : numele si prenumele acestuia,a reprezentantului legal daca
este cazul,domiciliul fiscal,cod de identificare fiscala, număr de telefon/fax al acestora,adresa de e-mail.
b) obiectul cererii,respectiv anularea obligațiilor de plata accesorii.
c) data si semnătura contribuabilului/reprezentantului legal.
6) In baza cererii de anulare a accesoriilor ,organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor
prevăzute de ordonanța si emite decizia de anulare a obligațiilor de plata accesorii sau decizia de
respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.
7) Înainte de emiterea deciziei de respingere a cererii de anulare a accesoriilor,organul fiscal
competent audiază contribuabilul, ocazie cu care ii indica condițiile ce nu au fost îndeplinite.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează,
Săvescu Grigore
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

Anexa nr.1 la
Procedura de acordare a anularii obligațiilor de plata accesorii
aprobată prin HCL nr. 123 din 17.12.2015

DECIZIE DE ANULARE A OBLIGATIILOR DE PLATA

ACCESORII

Unitatea fiscala………….......
Compartimentul……….................
Nr……./
Datele de identificare ale contribuabilului
Denumire/Numele si prenumele
Adresa………………................
Cod de identificare fiscala…………....................
In temeiul prevederilor art.8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor
facilitați fiscale si ale Ordinului ministrului finanțelor publice locale nr. 3831/2015 pentru aprobarea
Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea
unor facilitați fiscale, luând in considerare ca sunt îndeplinite condițiile prevăzute de ordonanța de
urgenta a Guvernului nr.44/2015 se emite următoarea decizie:
Se acorda anularea majorărilor de întârziere, a cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente
obligațiilor de plata principale restante la 30 septembrie 2015 in suma totala de...............………….. lei,
reprezentând:
Nr.
Crt.

Denumirea
Obligației de plata

Majorări de întârziere
73,3%

Împotriva prezentei decizii se poare formula contestație, in condițiile prevederilor Legii nr.
207/2015 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificările si completările ulterioare, in
termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul
fiscal emitent al deciziei.

Conducătorul unității
Numele si prenumele………………................................………
Semnătura si ştampila unității ....................................................

Anexa nr.2 la
Procedura de acordare a anularii obligațiilor de plata accesorii
aprobată prin HCL nr. 123 din 17.12.2015

DECIZIE DE RESPINGERE A CERERII DE ANULARE A
OBLIGATIILOR DE PLATA ACCESORII
Unitatea fiscala………….............................
Compartimentul……….................................
Nr……./
Datele de identificare ale contribuabilului
Denumire/Numele si prenumele
Adresa………………................
Cod de identificare fiscala…………........................
In temeiul prevederilor art.8 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea
unor facilitați fiscale si ale Ordinului ministrului finanțelor publice locale nr. 3831/2015 pentru
aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind
acordarea unor facilitați fiscale, având in vedere cererea dumneavoastră nr………... din data de
…………......, înregistrata la organul fiscal cu nr…........….. din data de
.....………. luând in
considerare ca nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de OG 44/2015 se respinge cererea de anulare a
obligațiilor de plata accesorii.
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de anulare a obligațiilor de plata accesorii:
……………………………………………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………....................................................
........................................................................................................................................................................
Temeiul de drept:
………………………………………………………….................................................…………………..
Mențiuni privind audierea contribuabilului:
……………………………………………………………………………....................................................
……………………………………………………………………………....................................................
........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………....................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație in condițiile prevederilor OG nr.
92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata cu modificările si completările ulterioare, in
termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii. Contestația se depune la organul
fiscal emitent al deciziei.
Conducătorul unității
Numele si prenumele………………................................………
Semnătura si ştampila unității ....................................................

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizației anuale a Orașului Tg. Cărbunești la
Asociația Grup de Acțiune Locală „GILORT”
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.14, art.36 alin.(2) lit.c) şi lit.e) coroborat cu alin.(7) lit.a) din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile „Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020”;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă cuantumul cotizației anuale pentru Orașul Tg. Cărbunești la Asociația Grup de
Acțiune Locală „GILORT” în suma de 500 lei/an.
Art.2.- Pentru anul in curs 2015 cotizația va fi egala cu jumătate din valoarea prevăzuta la art.1
respectiv 250 lei/an.
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 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 124

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017 pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- prevederile art.19 alin.4, art.61.alin.1,2,5 şi art. 95 alin.1 litera o) din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011;
- dispoziţiile Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de
învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul MECTS nr. 6564/13.12.2011;
- adresa nr. 18359 din 7 decembrie 2015 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj înregistrată la
Primăria oraşului Tg.Cărbuneşti la nr. 22131/10.12.2015 prin care ni se comunică
AVIZUL CONFORM pentru rețeaua școlară;
În temeiul art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Articol unic: Se aprobă reţeaua şcolară ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2016-2017 pe raza
oraşului Tg.Cărbuneşti, judeţul Gorj, după cum urmează:
1. Şcoala Gimnazială Nr. 1 „George Uscătescu” – Tîrgu Cărbuneşti (PRI/GIM) - unitate
de învăţământ cu personalitate juridică – PJ
a) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti
b) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
c) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti
d) Şcoala Primară - AR
PRI
Sat Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti
e) Şcoala Primară - AR
PRI/GIM
Sat Creţeşti, oraş Tg.Cărbuneşti
f) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Stelian” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti

g) Grădiniţa cu Program Prelungit „Tudor Arghezi” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
h) Grădiniţa cu Program Normal „Sfântul Nicolae” - AR
PRE
Tîrgu Cărbuneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
i) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cărbuneşti-sat, oraş Tg.Cărbuneşti
j) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Ştefăneşti, oraş Tg.Cărbuneşti
k) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cojani, oraş Tg.Cărbuneşti
l) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Pojogeni, oraş Tg.Cărbuneşti
m) Grădiniţa cu Program Normal - AR
PRE
Sat Cerăt, oraş Tg.Cărbuneşti
2. Colegiul Naţional „Tudor Arghezi” Tg.Cărbuneşti ( GIM / LIC TEO) - unitate de
învăţământ cu personalitate juridică - PJ

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei ordinare din data 17.12.2015, la care au
participat 14 consilieri locali din 15 consilieri în funcţie, cu 14 voturi pentru.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Săvescu Grigore

Tg.Cărbuneşti, 17 decembrie 2015
Nr. 125

Contrasemnează,
SECRETARUL ORAŞULUI
cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin

