ROMANIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- propunerea formulată de domnul consilier Boţoteanu Marian privind alegerea domnului
Neagu Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă;
În temeiul dispoziţiilor articolelor nr. 35, 41 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală – republicată,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic : Domnul consilier local NEAGU TRAIAN se alege preşedinte de şedinţă pentru
lunile ianuarie, februarie şi martie 2008.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 10.01.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 10 ianuarie 2008
Nr. 1

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMANIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind utilizarea fondului de rulment rezultat la sfârşitul anului 2007
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărîre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-expunerea de motive;
-raportul de specialitate al biroului contabilitate;
-Legea nr. 273/2006-privind Finanţele Publice Locale;
-Legea nr. 388 /2007-privind legea bugetului de stat pe anul 2008 ;
-excedentul rezultat la închiderea exerciţiului financiar la sfârşitul anului 2007;
-contul de execuţie la data de 31.12.2007 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă utilizarea disponibilului din fondul de rulment în suma de 80.294,78 lei pentru
finanţarea cheltuielilor de investiţii - dotări independente – buldoexcavator .
Art.2.- Cu ducere la îndeplinirea prezentei se însărcinează ordonatorul principal de credite şi
compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 10.01.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 10 ianuarie 2008
Nr. 2

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMANIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cheltuielilor eligibile si de finanţare a cheltuielilor neeligibile ale
proiectului : ,,Modernizare D.C. 59: Km 0+000 – Km 8+330 Macesu – Floresteni si DN67B-UM
01013”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărîre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-expunerea de motive;
-raportul de specialitate al compartimentului Programe Europene;
-prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
-studiul de fezabilitate ,,Modernizare DC 59 Km. 0+000 –Km. 8+330 Macesu – Floresteni şi
DN 67B-UM01013”, întocmit de SC Artpro Integral SRL Tg.Jiu;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală
– republicată,
HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, se obligă să suporte procentul de 3% din valoarea
cheltuielilor eligibile de finanţare şi a cheltuielilor neeligibile ale proiectului : ,,Modernizare DC 59
Km. 0+000 –Km. 8+330 Macesu – Floresteni şi DN 67B- UM 01013”.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 10.01.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 10 ianuarie 2008
Nr. 3

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-

-

proiectul de hotărâre;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
raportul de specialitate întocmit de biroul financiar contabil, întocmit pe baza fundamentărilor
proiectului de buget de venituri şi cheltuieli an 2008;
adresa nr.2615/21.01.2008 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice privind repartizarea
sumelor defalcate din TVA pe anul 2008 aprobate de Ministerul Economiei si Finantelor ;
adresa nr.265/14.01.2008 emisa de Consiliul Judetean Gorj privind repartizarea sumelor de
echilibrare aprobate pentru orasul Tg Carbunesti 2008 conform HCJ Gorj nr.1/14.01.2008;
adresa nr.2185/21.01.2008 emisa de Directia Generala a Finantelor Publice privind sume
defalcate pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului Tg Carbunesti
( învaţământ, cresa, serviciul de evidenta al persoanei, ajutoare sociale, indemnizatii, insotitori
persoane cu handicap);
Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale;
Legea nr. 388/2007 - legea bugetului de stat pe anul 2008 ;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
republicată,

administraţia publică locală –

HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Târgu Cărbuneşti pe anul 2008 în
sumă de = 12.995 mii lei, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, prevăzute în anexa nr. 2, astfel :
a) Administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 171 mii lei - activitate finanţată integral din
venituri proprii.
b) Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi” = 410 mii lei activitate finanţată din venituri proprii şi
subvenţii de la bugetul local .
c) buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment) = 81 mii lei.
d) buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei .
Art.3.- Primarul oraşului, compartimentele 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 ordinară din data de 31.01.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Traian Neagu
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr. 4

Anexa nr.1 la HCL nr. 4/2008
VENITURI BUGET LOCAL
Nr.
crt
1.

- mii lei –

2008

Denumire indicator

Prevederi pentru anul 2008

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
2.
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
3.
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
4.
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
5.
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
6.
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
7.
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
8.
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
9.
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
2008
Nr
crt

Denumire indicator

Cod capitol

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

51.02
54.02
55.02
56.02

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

61.02.05
61.02.03.04
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

5.188
3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301
2.600
2.500
70
12
130
56
70
100
12.995

- mii lei Prevederi pentru anul 2008
2403
669
62
36
235
371
3883
0
363
218
993
2610
1152
12.995

anexa nr. 2 la HCL nr. 4/2008

Nr.crt.
1
2
3
4
5

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
Capitol bugetar 5004, subcapitol 70.15.50-Adm.Pietii
MIILEI
VENITURI TOTALE
TAXE PIATA SI PARCARE(AN2007 SI DISPONIBIL)
TAXE WC
TAXE CONCESIUNI SI CHIRII
ALTE VENITURI
TOTAL VENITURI

SUMA
85
5
60
20
170

Nr.crt.
1
5

Capitol bugetar5004,subcapitol 83.15.50-Adm.Pietii
Venituri propuse a se incasa an 2008
MIILEI
VENITURI TOTALE
TAXE PASUNAT
TOTAL VENITURI

SUMA
1
1

Nr. crt.
A

Capitol bugetar 5010, subcapitol 67.10.03.06-Casa de Cultură
Venituri propuse a se realiza si subvenţii buget local an 2008
miilei
Venituri
Suma
VENITURI PROPRII-TOTAL-din care:
250

a)
b)

Tarif cazare
c/v prestari servicii mese,festivaluri,protocol institutie

69
85

c)

Taxa sala de sport

20

d)
e)
B

Inchirieri spatii camine culturale
Alte venituri
SUBVENTII BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI

24
52
104
354

Nr. crt.
A
a)
B

Capitol bugetar 5010, subcapitol 67.10.05.01-Activitate sportiva
Venituri propuse a se realiza si subvenţii buget local an 2008
miilei
Venituri
Suma
VENITURI PROPRII-TOTAL-din care:
15
Alte venituri
SUBVENTII BUGET LOCAL
TOTAL VENITURI

15
41
56

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar -2007
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate întocmit de consilier principal Ciontescu Constanţa ;
- Legea nr. 273/2006-privind Finanţele Publice Locale;
- contul de execuţie la data de 31.12.2007 ;
- Legea nr. 486/2006 - legea bugetului de stat pe anul 2007 ;
- HCL NR.2/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg
Cărbuneşti pe anul 2007 si HCL privind rectificările bugetului de venituri si cheltuieli
efectuate în cursul anului financiar 2007 ;
- Ordinul 1954/2005 al Ministerului de Finanţe 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 ulterioare ;
- Ordinul nr.2397/2007 /pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea
exerciţiului bugetar al anului 2007;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă situaţiile financiare anuale ale instituţiei privind execuţia bugetului de venituri
şi cheltuieli întocmite la data de 31.12.2007, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2, care fac parte integrantă
din prezenta hotărâre .
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.5

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexa nr. 1 la HCL nr.5/2008
- mii lei –

I. VENITURI BUGET LOCAL
Nr.
crt

Denumire indicator

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

Prev.definitive
conf.HCLnr.
109/19.12.07

1.

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. bunuri şi servicii reparaţii creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)cheltuieli ob.de inv., bunuri şi servicii
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
b) spital ,reparaţii
c)echilibrare HG 1462/2007
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2007 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47%
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale
Subvenţii primite din fondul de intervenţie 42.02.28
TOTAL VENITURI

4.240

4.325

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
4.275,77

3.285
332
111
221
112
512
126,36
279
239
40
370

3.185
2,26
34,24
380,5
96
5
23
256,5
103
20
544
56
226.36
366
249
54
63
632

3.138,36
2,26
34,24
122,40
94,40
5
23
256,17
102,91
20
543,43
56
226,36
366
249
54
63
532,93

2.576
1.969,64
71
-

3.871,5
2.581,34
71
12
270,5
56,5
60
50

3.274,4
1.472,02
38,13
12,9
240,94
42,2
60
20,42

9.632

838
1000
14.360,2

713
1000
12.275,07

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

-1-

II. CHELTUIELI BUGET LOCAL

MII LEI

Nr
crt

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initia
le HCL nr.
2/25.01.07

Prev.definitive
conf.HCLnr.
109/19.12.07

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta (Cojani)
Poliţia comunitară

51.02
54.02
55.02
56.02

2.631,2

2.850,45

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
2.556,42

157

180,4

172,11

67

72,5

72,5

33

36,5

36,11

61.02.05
61.02.03.0
4
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

189,3

392,2

235,66

337,9

349,4

276,46

3.561

4.580,5

4.368,84

54

59

41,97

336

616,05

603,76

157

179,2

192

812

1.216,5

1.154,87

696,6

1.756,5

1.352,43

600

2.071

1.131,76

9.632

14.360,2

12.194,89

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte
TOTAL CHELTUIELI

Nota:
Veniturile totale incasate conform cont de executie intocmit la data de 31.12.2007 au fost in
sumă de 12.275,07 mii lei ,iar platile nete de casa efecutate in anul bugetar 2007 au fost în
sumă de 12.194,89 mii lei. Diferenta reprezintă excedent în sumă de 80,81 mii lei ,sumă
virată în fondul de rulment al instituţiei, conform HCL nr.1/10.01.2008 iar utilizarea soldului a
fost aprobată pentru cheltuieli de capital - buldoexcavator .

-2-

Anexa nr. 2 la HCL nr. 5/2008

B. Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii
şi subvenţii(Centrul Cultural,DSC,Serviciul Public-cont trezorerie-5010)
VENITURI 5010

mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1
2

Centru Cultural - venituri proprii
Centrul Cultural –subvenţii
TOTAL VENITURI

3310
431009

180
210
390

Prev.definitiv
e
confHCL
nr.109/19.12.
2007
180
436,35
616,35

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
66,15
431,85
498

CHELTUIELI 5010
Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Centrul Cultural
TOTAL CHELTUIELI

6710

390
390

Prev.definitive
confHCL
nr.109/19.12.
2007
616,35
616,35

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
498
498

Disponibil la data de 31.12.2007 = 0 miilei

VENITURI 5010

mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1
2

Direcţia de Servicii Comunale –venituri proprii
Direcţia de servicii comunale –subvenţii
TOTAL VENITURI

3310
4310

955
30
985

Prev.definitiv
e
confHCL
nr.109/19.12.
2007
955
55
1.010

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
598,23
55
653,23

CHELTUIELI 5010
Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod
capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Direcţia de Servicii Comunale
TOTAL CHELTUIELI

7010

955
955

Soldul la 31.12.2007 este = 0 miilei

-1-

Prev.definitive
confHCL
nr.109/19.12.
2007
1.010
1.010

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
653,23
653,23

VENITURI 5004-sold initial= 26,42 miilei

mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Administratia pietii –venituri proprii
TOTAL VENITURI

3315

355
355

Prev.definitiv
e
confHCL
nr.109/19.12.
2007
355
355

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
94,61
94,61

CHELTUIELI 5004
Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod
capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Administratia pietii
TOTAL CHELTUIELI

7015

355
355

Prev.definitive
confHCL
nr.109/19.12.
2007
355
355

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
81,88
81,88

Excedent la finele perioadei de raportare pentru activitatea Adminitraţiei pieţii este de = 39,15 miilei

VENITURI 5004

mii lei

Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Pasunat –venituri proprii
TOTAL VENITURI

3315

1
1

Prev.definitiv
conf.CL
nr.109/19.12.
2007
1
1

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
0
0

CHELTUIELI 5004
Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod
capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

1

Pasunat
TOTAL CHELTUIELI

8315

1
1

Prev.definitive
confHCL
nr.109/19.12.2
07
1
1

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
0
0

Excedent la finele perioadei de raportare pentru activitatea păşunat este de = 1,71 miilei

CHELTUIELI 5039-fond de rulment Bug venituri cheltuieli evidentiate in afara
bugetului local.
Nr.
Crt.

Denumire indicator

Cod
capitol

Prev.initiale
HCL 2/25.01.
2007

A-venituri fond de rulment
TOTAL VENITURI
Cheltuieli de capital Modernizare DC 27Stefanesti
TOTAL CHELTUIELI

361110
5011-8411

43,47
43,47
43,47

Prev.definitive
confHCL
nr.109/19.12.
2007
43,47
43,47
43,47

Executie
buget local
la data de
31.12.2007
43,47
43,47
43,47

43,47

43,47

43,47

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 al
Direcţiei de Servicii Comunale Tg Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
- raportul de specialitate întocmit de biroul financiar contabil al DSC, întocmit pe baza
fundamentărilor proiectului de buget de venituri şi cheltuieli an 2008;
- Legea nr. 273/2006- privind Finanţele Publice Locale;
- Legea nr. 388/2007 - privind legea bugetului de stat pe anul 2008 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei de Servicii Comunale pe anul 2008
în sumă de 430 mii lei, conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
directorul şi
compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei de Servicii Comunale Tg Cărbuneşti .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.6

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexa la HCL nr. 6/2008

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008
Capitol bugetar 5010, subcapitol 70.10.50
miilei
Nr. crt.
A)

Venituri
VENITURI PROPRII-TOTAL-din care:

a)
b)

Taxe apa
Taxa salubritate

c)

Venituri din prestări servicii

B)

Subvenţii buget local

Suma
410
100
310
20

Total venituri

430
Cheltuieli

A)
B)

Cheltuieli de personal
Bunuri şi servicii

195
235

Total cheltuieli

430

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea componentelor tehnico-economice ale proiectului 2003/16/P/PA/013-05
,,Reabilitarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Gorjoraş Tg. Cărbuneşti”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărîre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-expunerea de motive;
-raportul de specialitate al compartimentului Programe Europene;
-prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
-componentele tehnico-economice ale proiectului 2003/16/P/PA/013-05 ,,Reabilitarea şi
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Gorj-oraş Tg. Cărbuneşti”
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
republicată,

administraţia publică locală –

HOTĂRĂŞTE

Art.1.- Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru ,,Reabilitarea şi extinderea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Gorj-oraş Tg. Cărbuneşti” referitor la proiectul
2003/16/P/PA/013-05.
Art.2.- Se aprobă Planul de investiţi şi cofinanţare pentru oraşul Tg. Cărbuneşti pe perioada
2008-2013, valoarea cofinanţării pe anul 2008 fiind de 50.000 Euro.
Art.3. - Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.7

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAS TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind încadrarea unui număr de 15 persoane pe perioadă determinată cu fonduri de la
A.J.O.F.M.-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 biroul Gospodărie Urbană;
- adresa primită de la A.J.O.F.M. –Gorj ;
- Legea 273/2006- privind finanţele publice locale ;
- Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
munca ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –republicată
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă încadrarea a 15 persoane, ca muncitor necalificat, din cadrul şomerilor, pentru
perioada 01.03.2008 -31.10.2008, cu fonduri de la A.J.O.F.M. Gorj, pentru a efectua lucrări specifice
sezonulu, respectiv: curăţiri terenuri, săpături manuale, sprijiniri de maluri, desfundare şi dalare sanţuri,
defrişări, reparaţii trotuare oraş, tăiat de trandafiri în rondurile de flori de lângă trotuarele din oraş,
amenajări parcări zona blocuri, amenajarea şi vopsirea locurilor de joaca, vopsirea accesoriilor
drumurilor, reparaţii si vopsirea băncuţelor din oraş si alte lucrări de acest gen, necesare a se efectua în
aceasta perioada în oraşul Tîrgu Cărbuneşti.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Targu Carbunesti, domnul Iuliu Călina, cu selectarea
persoanelor şi repartizarea acestora pe activităţi şi servicii.
Art.3. - Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg-Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.8

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind revocarea H.C.L. nr. 95 din 25 octombrie 2007 privind trecerea din domeniul public al orasului
Tg-Carbunesti în domeniul privat a imobilului situat în str. Aleea Gării, nr. 2A, Tg-Carbunesti, jud.
Gorj conform H.G. nr. 884/2004 si aprobarea Listei spatiilor medicale din proprietatea orasului TgCarbunesti ce urmează a fi vândute potrivit O.U.G. 110/2005
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 intocmit de catre domnul Nanu Dinica Flavian consilier juridic in cadrul
Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat;
-Decizia Curtii Constitutionale nr. 871 din 9 Octombrie 2007 referitoare la exceptia de
neconstitutionalitate a dispozitiilor O.U.G. 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a
statului sau a unitatilor administrativ – teritoriale, cu destinatie de cabinete medicale , precum si a
spatiilor in care se desfasoara activitati conexe actului medical , aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr. 236/2006 ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Se revocă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 95 din 25 octombrie
2007 privind trecerea din domeniul public al orasului Tg-Carbunesti în domeniul privat, a imobilului
situat în str. Aleea Gării, nr. 2A, Tg-Carbunesti , jud. Gorj conform H.G 884/2004 si aprobarea Listei
spatiilor medicale din proprietatea orasului Tg-Carbunesti ce urmeaza a fi vandute potrivit
O.U.G.110/2005.
Art.2. - Primarul orasului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primariei TgCarbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.9

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMĂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti întrunit în şedinţă ordinară de lucru având în vedere:
-prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice locale, ale Legii nr.481/2004 privind
protecţia civilă, ale OUG 21/2004, privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă
aprobată şi completată cu Legea nr.15/2005, ale OG nr.88/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, ale OMAI nr. 718/2005 privind
structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă,
-proiectul de hotărâre şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), litera b), alin.(6) litera a) şi art.45 din Legea Administraţiei
Publice Locale nr. 215/2001,republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă în subordinea
Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, de categoria a- IV-a, având în dotare 2 autospeciale de
lucru cu apă şi spumă, motopompă de intervenţie, tractor, autoturism.
Art.2. Structura de organizare şi încadrare cu personal a serviciului voluntar cuprinde următoarele
componente:
a -Şef serviciu voluntar BUŞE ROMULUS profesionist în domeniu, personal angajat.
b -Compartimentul specialişti pentru prevenire:
Specialişti de prevenire:
-GHINEA FLORIN – angajat;
-ASPREA CORNEL – angajat;
-STÂNGĂ ION – angajat;
-POPESCU CONSTANTIN –angajat;
-CIOPLEA PETRE –angajat;
c - grupe de intervenţie:
1. grupa de intervenţie la autospeciala de intervenţie:
-servant 1 CHIRIŢĂ CRISTIAN-voluntar
-servant 2 DIANU VIOREL-voluntar
-servant 3 GHINEA LAURENŢIU-voluntar
-servant 4 DIANU FELIX-voluntar
-conducători auto 1.DINIŞEL NICOLAE –angajat
2.MUDĂVOIU ION-angajat
3. FURNIGEA DAN-angajat
4. ASPREA CORNEL – angajat (rezervă)
2. grupa de intervenţie la motopompă:
-servant 1 DIANU GEOGIAN –voluntar
-servant 2 DIANU LUDOVIC – voluntar
-mecanic motopompă STAICU ION –angajat .
3.grupa suport logistic,dotare : tractor,remorcă;
-IONESCU LAURENŢIU-angajat
-POPESCU EMILIA-angajat
-BĂCĂNUŞ MINEL-voluntar

-24.grupa cercetare căutare:autoturism;
- LUNTRARU CRISTIAN-angajat
-ROGOJEANU GABRIEL-angajat
-VLĂDUŢESCU OVIDIUangajat
d -Echipe specializate:
1. Echipa transmisiuni alarmare:
-SPĂTARU TUDOR-voluntar
-RONCEA MARIANA-voluntar
-DUMITRICĂ ELENA-angajat
2. Echipa de evacuare:
-CĂLUGĂRU MIHAELA-angajat
-PURECE ION-voluntar
-LIMBERGHER LIVIU-angajat
3. Echipa deblocare salvare:
-CALIŢOIU CLAUDIU-angajat
-GOLUMBU MIRCEA-angajat
-COCIOABĂ ION-angajat
Art.3. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de
urgenţă.
Art.4. Anunţarea, în caz de situaţii de urgenţă, se face astfel:
a - urgenţa I
Telefon Primărie 378603
Telefon Remiză PSI 378152
Telefon Şef Serviciu 0723/506305
b - urgenţa II
-serviciul voluntar sau privat pentru situaţii de urgenţă cu care Consiliul Local a încheiat contract
sau convenţie pentru intervenţie.
c- urgenţa III
-apel de urgenţă 112 sau 981, 211706 –sediul inspectoratului pentru Situaţii de urgenţă Gorj.
Art.5. Alarmarea se face prin:
-telefonic la fiecare membru al serviciului
-sirenă amplasată pe clădirile : POLIŢIE, BANC-POST, BLOC J, GARA POJOGENI.
-toacă, clopot biserică din satele: CREŢEŞTI, MĂCEŞU, POJOGENI, TG CĂRBUNEŞTI,
CĂRBUNEŞTI-SAT, ŞTEFĂNEŞTI.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 31.01.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 31 ianuarie 2008
Nr.10

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMĂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind denumirea Drumurilor Comunale DC 59, DC 43 si DC 20 pe porţiunile
care străbat următoarele sate aparţinătoare oraşului Târgu Carbunesti :
Măcesu, Curteana, Cretesti, Floresteni şi Pojogeni
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Integrare Europeana ;
- prevederile Legii 215/2001 a administaratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- art.5 lit.c., art.8 lit.a., art.11 din O.G. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al
drumurilor. Cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 şi art. 36, alin.(5), litera d) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Drumul Comunal D.C. 59 Macesu – Curteana - Cretesti – Floresteni care strabate cele 4
localitati mai sus mentionate, se va denumi astfel :
- pe portiunea Macesu km. 0+000 – 0+075, se va denumi Strada Macesu ;
- pe portiunea Curteana km. 0+075 – 2+225, se va denumi Strada Curteana ;
- pe portiunea Cretesti km.2+225 – 5+175, se va denumi Strada Cretesti ;
- pe portiunea Floresteni km. 5+175 – 8+330, se va denumi Strada Floresteni .
Art.2.- Drumul Comunal D.C. 43 Barbatesti – Socu – Macesu, pe portiunea ce strabate satul Macesu
km. 9+000 – 11+000,se va denumi strada Macesu .
Art.3.- Drumul Comunal D.C. 20 Pojogeni – Copacioasa, pe portiunea ce strabate satul Pojogeni
km.5+575 – 8+575, se va denumi Strada Pojogeni .
Art.4.- Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg-Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 19.02.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 19 februarie 2008
Nr.11

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMĂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de scoatere din circuitul agricol a terenului în suprafaţă
totală de 10 ha ( 100.000 mp) amplasat în intravilanul satului Cojani oraş Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj,
în vederea realizării de construcţii pentru spaţii de producţie şi servicii şi căi de acces, de către S.C
SOCERAM SA BUCUREŞTI-proprietara terenului.
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 compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Solicitarea nr. 2969/2008 a S.C Soceram SA - cu sediul în Municipiul Bucureşti, B-dul I.C
Brătianu, nr.10, sector 3;
- Certificatul de Urbanism nr.02 din 18.01.2008, eliberat de Primăria oraşului Tg-Cărbuneşti
pentru scoaterea terenului din circuitul agricol în vederea realizării de construcţii spaţii de producţie ,
servicii şi căi de acces;
- Ordinului nr.798/2005 al Ministerului Administraţiei şi Internelor - prin care aprobă
Regulamentul privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
nr.897/798 al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale;
- Avizul favorabil nr.3/12.02.2008 al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Gorj;
- Ordinul nr.176/N/2000- privind metodologia de elaborare şi conţinutul –cadru al planului
urbanistic zonal;
- Planul Urbanistic General proiect nr.88/2003 elaborat de S.C PVD. ARHITECT SRL Tg-Jiu şi
aprobat de Consiliul Local al oraşului Tg-Cărbuneşti cu Hotărârea nr.111/19.12.2007 cu toate avizele
prevăzute de legislaţia în vigoare;
- Lega nr.50/1991- republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor de construcţii;
În temeiul art 45 şi art. 36 alin. (5) litera c din Legea nr.215/2001- Legea administraţiei publice
locale,republicată, coroborate cu prevederile art. 25, art.50 şi art.56 din Legea 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de scoatere din circuitul agricol a terenului în suprafaţă
totală de 10 ha ( 100.000 mp) amplasat în intravilanul satului Cojani oraş Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj,
în vederea realizării de construcţii pentru spaţii de producţie şi servicii şi căi de acces, de către S.C
SOCERAM SA BUCUREŞTI- proprietara terenului.
Art.2.- Planul Urbanistic Zonal elaborat de către S.C EUROPROIECT SRL Tg-Jiu, strada Tudor
Vladimirescu , nr. 1-17, etaj 3, judeţul Gorj, conform Proiectului nr. 28/2008, face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3.- Documentaţia aferentă Planul Urbanistic Zonal de scoatere din circuitul agricol a terenului
în suprafaţă totală de 10 ha ( 100.000 mp) amplasat în intravilanul satului Cojani oraş Tg-Cărbuneşti,
judeţul Gorj, în vederea realizării de construcţii pentru spaţii de producţie şi servicii, şi căi de acces, de
către S.C SOCERAM SA BUCUREŞTI-proprietara terenului, aprobată conform art.1, se păstrează
la Biroul Urbanism.
Art.4.- Primarul şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 19.02.2008,
cu 12 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Traian Neagu
Secretar,
Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 19 februarie 2008
Nr.12

ROMĂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Oportunitate privind închirierea spaţiului în
suprafaţă de 21,89mp situat în incinta Colegiului Naţional ,,Tudor Arghezi”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al domnului Nanu Dinica Flavian, consilier juridic în cadrul
Compartimentului Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei oras Tg-Carbunesti ;
- O.U.G. 54/2006 regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
republicată,

administraţia publică locală –

HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 21,89mp,
situat în incinta Colegiului Naţional ,,Tudor Arghezi”.
Art.2.- Se aprobă scoaterea la licitaţie, conform O.U.G. 54/2006, a spaţiului în suprafaţă de
21,89mp, situat în incinta Colegiului Naţional ,,Tudor Arghezi”.
Art.3. Se aproba preţul minim de pornire a licitatiei in valoare de 3,80 lei/m²/luna conform H.C.L nr.28
din 31.03.2003 actualizat cu indicele de inflaţie, conform Buletin Statistic.
Art.3. - Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg-Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 19.02.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 19 februarie 2008
Nr.13

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului pe anul 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate;
-Legea nr. 273/2006 –privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare ;
-Legea nr. .388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
-adresa nr.4552/11.03.2008 emisa de Centrul Financiar Tudor Arghezi Tg Carbunesti ;
-adresa nr.4526/11.03.2008 emisa de Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj ;
-referatul nr.4176/05.03.2008 intocmit de compartimentul integrare europeana;
-adresa nr.4334/10.03.2008-emisa de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Gorj;
-adresa nr.3831/28.02.2008 –emisa de Consiliul Judeţean Gorj ;
- referatul nr.4882/14.03.2008 - intocmit de d/na Gauca Letitia sef birou administrarea
domeniului public si privat ;
-referat nr.4883/14.03.2008 - intocmit de d-na Paius Loredana referent in cadrul biroului
administrarea domeniului public si privat ;
-referatul nr.2783/13.02.2008 intocmit de d-nul referent Cartina Ion -biroul ADPP;
-adresa nr4726/13.03.2008 –emisa de Protoeria Tg Carbunesti ;
-referat nr.4866/14.03.2008 –intocmit de Calitoiu Claudiu ,inspector specialitate gospodarire
comunala;
-referat nr.3406/21.02.2008 –intocmit de d-nul Rogojeanu Gabriel –gospodarire comunala.
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
republicată,
HOTARASTE:

administraţia publică locală –

Art.1.- Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul
2008 cu sumă de +395,77 mii lei, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.14

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexă la HCL nr. 14 /2008
VENITURI BUGET LOCAL
Nr.
crt
1.

- mii lei –

2008

Denumire indicator

Preved.
iniţiale

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
2.
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
3.
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
4.
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
5.
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
6.
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
7.
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
8.
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
9.
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
2008
Nr
crt

Denumire indicator

Cod capitol

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

51.02
54.02
55.02
56.02

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

61.02.05
61.02.03.04
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

influenţe

Preved.
Rectif.
5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.600
2.721
45
15
31
56
70
0

2.600
2.965,77
45
15
32
56
70
150

0
+244,77
0
0
+1
0
0
+150

13.390,77

+395,77

12.995

0
0
0
0

- mii lei Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe

2403

2.408,4

+5,4

669

669,45

+0,45

62

62

0

36

36

0

235

235,35

+0,35

371

372,82

+1,82

3883

3.929,5

+46,5

0

0

363

393,8

+30,80

232

232,45

+0,45

979

979

0

2610

2.657,5

+47,50

1152

1.414,5

+262,50

13.390,77

+395,77

0

12.995

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului oraşului Tg.Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- Avizul favorabil nr. 1425502/10.03.2008 acordat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Bucuresti ;
-prevederile Legii 188/1999, actualizată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare;
-prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului oraşului Tg.Carbunesti şi serviciile subordonate, conform
anexelor nr.1 si 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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.15

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ORGANIGRAMA CONSILIULUI LOCAL TG.CĂRBUNEŞTI

Anexa 1

pe anul

2008
prin HCL nr…./2007

anexa1
CONSILIUL LOCAL
TG.CĂRBUNEŞTI

PRIMAR

VICEPRIMAR
Secretar

Cabinetul
Primarului 2

Centrul Financiar T.Arghezi

Centrul cultural Tudor Arghezi, sala de sport, stadion, muzeu 1+9

Compart.asistenta
medico-socială 9
Creşa-1+9 Insoţ.pers.cu handicap- 46

Administraţia pieţii 1+5

Compart.agricol 6

Serv.voluntar pt.situatii de urgenta ,apărare civila ,
transp.şcolari 1+9

Comp.gest.câini făfă stăpân, insamantari artificiale 3

Serv.public Poliţia Comunitară 1+25

Comp. Relaţii cu publicul,
administrativ, mass-media 7

Biblioteca si muzeu Tudor
Arghezi 1+4

Serv.public comunitar local de
evidenţă a persoanelor 1+10

Comp.urbanism, amenaj.teritoriului ,
gospodărire urbană 5

Compartimentul Salubritate 1+15

Biroul admin.dom.public si privat 1+5

Biroul impozite –taxe 1+5

Birou.bugetcontabilitate 1+7

Comp.audit intern 1
1

Comp.
Integrare
Europeana 3

Depart.
RECL 2

Personal
permanent
C.L. 1

Anexă nr. 2 la HCL nr.15 /2008

STAT DE FUNCTII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI TG CARBUNESTI
pe anul 2008

Nr Denumirea functiei
Crt

1
SECRETAR
2
AUDITOR INTERN
Birou Buget Contabilitate
Resurse Umane
3
SEF BIROU
4
Consilier superior 3
5
Consilier principal 1
6
Consilier superior 3
7
Referent superior 2
8
Consilier principal 3
9
Referent debutant
10 Inspector debutant
Birou impozite si taxe
11 SEF BIROU
12 Referent debutant
13 Consilier superior 1
14 Consilier asistent 3
15 Referent superior 2
16 Referent debutant
Compart. Urbanism,amenaj.
Terit.,gosp.urbana
17 Referent spec.sup.1
18 Consilier principal 1
19 Referent superior 1
20 Referent superior 1
21 Inspector specialitate II
Biroul adm.dom.public si
Privat
22 SEF BIROU
23 Referent asistent 3
24 Consilier juridic
asistent1
25 Referent superior 1
26 Consilier asistent 1
27 Consilier asistent 1
28 Inspector specialitate II

Functie
Publica -FP
Personal
contractualPC

Functie de
exec.-E
Functie de
conduc.-C

FP
FP

C
E

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

C
E
E
E
E
E
E
E

FP
FP
FP
FP
FP
FP

FP
FP
FP
FP
PC

Studii sup.-S
Scurta durataSSD
Postlic.-PL
Medii-M
Generale-G
S
S

Nr.total
De posturi
Existente

Din
care
Vacante

1
1

-

S
S
S
S
M
S
M
S

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
-

C
E
E
E
E
E

S
M
S
S
M
M

1
1
1
1
1
1

1
-

E
E
E
E
E

SSD
S
M
M
S

1
1
1
1
1

-

FP
FP
FP

C
E
E

S
M
S

1
1
1

-

FP
FP
FP
PC

E
E
E
E

M
S
S
S

1
1
1
1

1

Comp de integrare europeana
29 Consilier principal 2
30 Consilier principal 2
31 Consilier asistent 3
Compartiment agricol
32 Referent superior 1
33 Consilier asistent 2
34 Consilier juridic asistent 3
35 Referent superior 1
36 Subinginer I
37 Referent III
Relatii cu publicul,
Administrativ,mass-media
38 Referent superior 1
39 Consilier minoritati
Muncit.necalif.
40 Sofer
41 Sofer
42 Sofer
43 Muncitor necalificat
44 Muncitor necalificat
Compartimentul
Asistenta medico-sociala
45 Ref.superior 1
46 Ref.superior 3
47 Referent superior 1
48 Referent superior 1
49 Refefent superior 1
50 Asistent med.pr.
51 Asistent med.pr.
52 Asistent medical
53 Asistent medical
Cabinetul primarului
54 Consilier
55 Consilier
Departament RECL
56 Inspector specialitate III
57 Referent III
TOTAL

FP
FP FP

E
E

E

S
S

1
1

S

-

FP FP

E

E

S

1

S

-

FP
FP FP
FP FP
FP
PC
PC

E
E
E
E
E
E

M
S
S
M
SSD
M

1
1
1
1
1
1

PC
PC

E
E

S
S

1
-

FP
PC

E
E

M
G

1
1

-

PC
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E

M
M
M
G
G

1
1
1
1
1

1
1

FP
FP
FP
FP
FP
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E
E
E
E
E

M
M
M
M
M
PL
PL
PL
PL

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

PC
PC

E
E

S
M

1
1

1

E
E

S
M

1
1
57

9

-

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008-APARATUL PERMANENT AL CONSILIULUI LOCAL
TG CARBUNESTI
CAP.BUGETAR 51.02-Autoritati Executive
Nr Denumirea functiei Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Cons.juridic I
PC
E
S

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008Serviciul insotitori persoane cu handicap
CAP.BUGETAR 68.02-Asistenta sociala
Nr Denumirea functiei Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Asist.personali
PC
46 POSTURI
M;G
STAT DE FUNCTII 2008 Biblioteca si Muzeul „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti
CAP.BUGETAR 67.02
Nr Denumirea functiei
Functie publica-FP
Functie de
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC
exec.-E
Scurta durata-SSD
Functie de
Postlic.-PL
conduc.-C
Medii-M Generale-G
1
Bibliotecar sef IA
PC
C
S
2
Bbibliotecar IA
PC
E
S
3
Bibliotecar III
PC
E
SSD
4.
Inspector de specialitate
PC
E
S
debutant
5.
Muncitor necalificat
PC
E
M,G

STAT DE FUNCTII an 2008 CRESA DE COPII
CAP.BUGETAR 68.02-Cresa
Nr Denumirea functiei Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Sef cresa
PC
C
S
2
Asistent medical
PC
E
PL
3
Asistent medical
PC
E
PL
4
Asistent medical
PC
E
PL
5
Magaziner I
PC
E
M
6
Infirmiera
PC
E
M;G
7
Spalatoreasa
PC
E
M;G
8
Muncitor calif.IV
PC
E
M;G
9
Muncitor calif. IV
PC
E
M;G
10 Muncitor necalificat
PC
E
M,G

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008 COMPART. GESTIONARE CAINI-INSAMANTARI
ARTIFICIALE
CAP.BUGETAR 70.02-Caini comunitari,insamantari artificiale
Nr Denumirea functiei
Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Medic veterinar 1/2
PC
E
S
2
Asist.veterinar II
PC
E
M
3
Muncitor necalificat 1/2
PC
E
G
4
Muncitor necalificat 1/2
PC
E
G

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008 SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE
URGENTA, APARARE CIVILA,TRANSPORT SCOLARI
Cap. 61.02
Nr Denumirea functiei
Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractualFunctie de conduc.-C Scurta durata-SSD
PC
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Inspector III
PC
C
S
2
Maistru I
PC
E
M
3
Asist.medical deb
PC
E
PL
4
Sofer
PC
E
M
5
Sofer
PC
E
M
6
Sofer
PC
E
M
7
Sofer
PC
E
M
8
Sofer auto scolari
PC
E
M
9
Sofer auto scolari
PC
E
M
10 Muncitor calificat I
PC
E
M

STAT DE FUNCTII 2008 Centrul Cultural „Tudor Arghezi” Tg.Carbunesti
CAP.BUGETAR 5010
Nr Denumirea functiei
Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual- Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
PC
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Referent IA
PC
C
M
2
Referent II
PC
E
M
3
Referent 1/4
PC
E
S
4
Magaziner II
PC
E
M
5
Muncitor calif. V
PC
E
M
6
Muncitor calif. V
PC
E
M
7
Muncitor necalificat
PC
E
M,G
8
Muncitor calificat V
PC
E
M
9
Muncitor calificat V
PC
E
M
10 Muncitor calificat VI
PC
E
M, G

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008 ADMINISTRATIA PIETEI
CAP.BUGETAR 5004
Nr Denumirea functiei Functie publica-FP
Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Crt
Personal contractual-PC Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
1
Administrator
PC
E
M
2
Referent I
PC
E
M
3
Referent II
PC
E
M
4
Referent II
PC
E
M
5
Muncitor necalificat
PC
E
M;G
6
Muncitor necalificat
PC
E
M;G

STAT DE FUNCTII PE ANUL 2008 Compartiment Salubrizare ,Pompe apa sate
CAP.BUGETAR 70.02
Nr
Denumirea
Nr.
Functie publica-FP
Functie de exec.-E Studii sup.-S
Crt
functiei
Posturi Personal contractual- Functie de
Scurta durata-SSD
PC
conduc.-C
Postlic.-PL
Medii-M
Generale-G
1
SEF SERVICIU
1
PC
C
S
2-5
SOFER
4
PC
E
M
6-11
Muncitor
6
PC
E
M;G
necalificat
12
Muncitor calificat 1
PC
E
M;G
pompe apa
13
Muncitor calificat 1
PC
E
M;G
pompe apa
14
Muncitor calificat ½
PC
E
M;G
pompe apa
15
Muncitor calificat ½
PC
E
M;G
pompe apa
16
Muncitor calificat ½
PC
E
M;G
pompe apa

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- prevederile Legii 188/1999, actualizată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg Carbunesti, conform anexelor nr.1 si
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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.16

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ANEXA
NR.1

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR
LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI TG.CĂRBUNEŞTI
pe anul 2008

PRIMAR

SEF SERVICIU

Serv.public comunitar local de
evidenta a persoanei 10

CONSILIUL LOCAL
TG.CĂRBUNEŞTI

Anexa nr. 2 la HCL nr.16/2008

STAT DE FUNCTII
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR
pe anul 2008

Nr Denumirea
Crt functiei

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SEF SERVICIU
Referent superior1
Referent superior1
Referent superior1
Referent superior1
Referent asistent 1
Inspector III
Referent I
Referent debutant
Referent debutant
Consilier debutant
TOTAL

Functie publica-FP
Personal
contractual-PC

FP
FP
FP
FP
FP
FP
PC
PC
FP
FP
FP

Functie de
exec.-E
Functie de
conduc.-C

C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Studii sup.-S
Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M GeneraleG
S
M
M
M
M
M
S
M
M
M
S

Nr.total
De posturi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

Din
care
vacante

1
1
2

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Serviciul Politia Comunitara Tg.Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- prevederile Legii 188/1999, actualizată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată,
HOTARASTE:

Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama si statul de funcţii pentru
Serviciul Politia Comunitara Tg.Carbunesti, 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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.17

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC LOCAL

ANEXA
NR.1

pe anul 2008
anexa1

POLITIA COMUNITARA TG.CĂRBUNEŞTI

prin HCL nr…./2007
PRIMAR

SEF SERVICIU

Serv.public comunitar local Poliţia Comunitară
25

CONSILIUL LOCAL
TG.CĂRBUNEŞTI

Anexa nr. 2 la HCL nr.16/2008

STAT DE FUNCTII
SERVICIUL POLITIA COMUNITARA TG.CARBUNESTI
Pe anul 2008
Nr Denumirea functiei
Crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SEF SERVICIU
Referent asistent 1
Referent asistent 1
Referent asistent 1
Referent asistent 1
Referent asistent 1
Referent asistent 2
Referent asistent 2
Referent asistent 3
Referent asistent 3
Referent asistent 3
Referent asistent 3
Referent asistent 3
Guard I
Guard I
Guard I
Guard I
Guard I
Guard II
Guard II
Guard II
Guard II
Guard II
Guard II
Guard II
Guard II
TOTAL

Functie publicaFP
Personal
contractual-PC
FP 1
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Functie de
exec.-E
Functie de
conduc.-C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Studii sup.-S
Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M GeneraleG
S
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

Nr.total de Din care
posturi
existente
vacante

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

-

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de facilităţi fiscale
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- referat birou Impozite şi taxe;
- prevederile Legii 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul
fiscal cu modificările ulterioare;
- prevederile H.G. 1861/2006 privind norme de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;
- solicitările familiilor care au împlinit 50 de ani de căsnicie cu domiciliul pe raza oraşului Tg.
Cărbuneşti şi satelor aparţinătoare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:

Art.1.- În anul fiscal 2008 se scutesc de la plata impozitului pe clădirea de domiciliu şi pe
terenul aferent acesteia, persoanele care au domiciliul pe raza oraşului Tg. Cărbuneşti ale căror venituri
sunt mai mici decât salariul minim pe economie şi care au împlinit 50 de ani de căsnicie.
Art.2.- Scutirea se acordă cu data de întâi a lunii următoare depunerii documentelor care atestă
această situaţie.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentul desemnat din cadrul primăriei oraşului
Tg.
Cărbuneşti, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.18

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifelor pentru vânzarea produselor în piaţa oraşului
începând cu data de 01.04.2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- referatul nr.2516/07.02.2008 –intocmit de d-nul Buşe Romulus ;
- rata inflaţiei pe anul 2007, conform buletinelor statistice ;
- Legea nr.571/2004-Codul Fiscal şi Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind
taxele şi impozitele locale ,cu modificările si completările ulterioare ;
- Legea nr. 273/2006-privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare;
- Legea nr. 388 /2007-privind legea bugetului de stat pe anul 2008 ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Se aprobă taxele ce se vor încasa în piaţa oraşului Tg. Cărbuneşti, începând cu data de
01.04.2008, după cum urmează:
A. Sectorul nealimentar –taxă = 1,5 lei/mp de masă/zi ;
B. Sectorul Agroalimentar şi Târgul Săptămânal - taxă = 5 lei/masă, indiferent de poziţia mesei ;
C. Sectorul agroalimentar, Sector nealimentar şi târg săptămânal :
1.-pentru autoturism= 12 lei /zi;
2.-pentru un autocamion = 25 lei/zi ;
3.-Aro + remorca = 15 lei /zi
4.-pentru 1 mp pe jos = 3 lei/zi.
D.Sector lactate :
(1) - 6 lei /galantar /zi-la brânză ;
(2) - 6 lei/masă /zi-la lapte ;
E. taxa WC piaţă = 1 leu/persoana
F. Taxă cântar = 6lei/zi;
G. Taxă parcare :
(1) -1,5 lei/zi pentru autovehiculele proprietatea persoanelor ce comercializează în piaţa
agroalimentară;
(2) - 1 leu/h pentru celelalte autovehicule parcate ;
H. Taxă pentru vânzarea ambulantă = 30 lei /persoană.
Art.2.- Pentru neplata în termen a chiriei se percep penalităţi pentru plata cu întârziere de 0,1%/zi.
Art.3.- (1) Neplata consecutivă a taxei de piaţă, timp de 30 zile, atrage după sine evacuarea din piaţă,
fără drept de revenire, a persoanelor fizice şi juridice ce comercializează produse în piaţă, urmând ca
debitul neîncasat să fie recuperat prin acţiune la instanţa judecătorească .
(2) Comisia de evacuarea a celor rău platnici va fi constituită prin dispoziţie a primarului.
Art.4.- Primarul şi personalul din cadrul Administraţiei Pieţii oraşului Tg. Cărbuneşti vor duce la
îndeplinirea prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Traian Neagu
Secretar,
Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.19

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind clasificarea străzilor din oraşul Tg.Carbuneşti, judeţul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism;
- Necesitatea clasificării străzilor existente în oraşul Tg.Carbunesti în conformitate cu prevederile
O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor (modificata a si completata);
- P.U.G. oras Tg.Carbunesti ,aprobat prin H.C.L Tg.Carbunesti nr.111/2007;
- Nomenclatorul stradal al orasului Tg.Carbunesti ;
- Referatul cu nr. 4130/05.03.2008 al compartimentului de integrare europeana;
- Prevederile Hotărârea Consiliului Local nr.55/1999, privind inventarul domeniului public,
aprobat prin H.G.R nr.973/05.09.2002, publicat în Monitorul Oficial nr.668 bis Anexa nr.7/09.09.2002;
- Prevederile art.8 si art. 9 din O.G. nr.43/1997, privind regimul drumurilor, modificată şi
completată;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administraţia publica locala, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Străzile din oraşul Tg.Carbunesti, se clasifica astfel:
a) Străzi de categoria a - I- a – magistrale: strada Trandafirilor, strada Pieţii şi strada
Calea Tg.Jiu;
b) Străzi de categoria a - II- a – de legătură: strada Eroilor, strada Gării, strada Plopilor,
strada Blahniţei;
c) Străzi de categoria a - III- a – colectoare: strada Gilortului, strada Tudor Arghezi,
strada Teilor, strada Pădurea Mamului (include si drumul spre U.M.01013), strada Minerilor, strada
Bradului, strada Pandurilor, strada Petroliştilor, strada Aleea Zorelelor, strada Mitropolit Nestor
Vornicescu , strada Merilor, strada Crizantemelor;
d) Străzi de categoria a - IV –a – de folosinta locala: Strada Aleea Gării şi strada Aleea
Castanilor
Art.2.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primăriei vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.20

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, persoanelor sinistrate
din comuna Roşia de Amaradia, jud.Gorj, pentru reconstruirea locuinţelor ,
afectate de alunecările de teren.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Hotărârea Consiliului Local nr.48/ 2006.
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu;
- Solicitările: nr. 3343/21.02.2008 a d-nei Santia Gh.Ana, nr.2478/07.02.2008 a d-lui Popescu P.
Aurel şi nr.3277/ 20.02.2008 a d-nei Dobroiu Mihaela, privind atribuirea câte unui lot de teren, pentru
reconstrucţia locuinţelor, în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;
- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor
de construcţii;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administraţia publică locala, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul de teren cu nr. 216 în
suprafaţă de 995,91mp, d-nei SANTIA GH. ANA, din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea
locuinţei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbunesti (plan de situatie anexat).
Art.2.-Se atribuie în folosinţa gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul de teren cu nr.217 în
suprafaţă de 997,27mp, d-lui POPESCU P. AUREL, din comuna Roşia de Amaradia, pentru
reconstruirea locuinţei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunesti (plan de situatie
anexat).
Art.3.-Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei constructiei, lotul de teren cu nr. 218 în
suprafata de 1000,87mp, d-nei DOBROIU MIHAELA, din comuna Rosia de Amaradia, pentru
reconstruirea locuintei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Carbunsti (plan de situatie
anexat).
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Traian Neagu
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.21

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita, pentru tineri, în vederea realizării unei locuinţe
în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Prevederile art. Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinte proprietate personala;
- P.U.G.- sat Cojani – proiect nr 88/2003 întocmit de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu;
- Solicitarea nr.3532/25.02.2008 şi dosarul întocmit de d-na MURAT GEORGETA MARIANA,
privind atribuirea unui lot de teren destinat construcţiei locuinţelor pentru tineri 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 orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 privind administraţia publică locala, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:
Art.1.- Se atribuie în folosinţa gratuita, pe durata existentei construcţiei terenul în suprafaţă de
480,00mp(16x 30), lotul cu nr.4, situat în satul Cojani, oraş Tg- Carbunsti, d.nei MURAT
GEORGETA –MARIANA (plan de situatie anexat).
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.22

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul ce are ca obiective întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din
oraşul Tg.Cărbuneşti, înfiinţarea de noi parcuri, scuare, precum şi reabilitarea celor existente
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană ;
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin
Legea 515 /2002 ;
- Adresa nr.1560/2008 a Agentiei de Protectie a Mediului Gorj;
- Prevederile Legii nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele
urbane;
- Prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului
- Prevederile OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind
protecţia mediului;
- Nota de constatare nr. 2455/2008 a Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judeţean Gorj;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Programul ce are ca obiective întreţinerea, dezvoltarea si modernizarea spaţiilor
verzi din oraşul Tg. Cărbuneşti, înfiinţarea de noi parcuri, scuare, precum şi reabilitarea celor
existente, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.23

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexă la HCL nr. 23/2007
Programul
masurilor de realizare a obligaţiilor prevăzute din OUG 114/2007, program ce are ca obiective
întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor verzi din oraşul Tg.Carbuneşti, înfiinţarea de noi
parcuri, scuare, precum şi reabilitarea celor existente
1 . Parc Primarie , suprafata 4945 mp
lucrari de intretinere
- amenajari spatii verzi - taieri de corectie trandafiri , arbusti si arbori ornamentali sapat , plantat
flori inlocuire piese distruse sau imbatranite , montat bancute , cosuri de gunoi diferite culori pt
colectare selectiva deseuri
- lucrari de intretinere fantana arteziana
termen executie 15.05 .2008
2 Parcul Central , suprafata 36839 mp
lucrari de intretinere
- igienizarea terenului ;
- defriseri selective se vor inlatura plantele care prezinta pericol de contaminare cu boli si daunatori
- replantari , inlocuirea arborilor existenti cu specii rezistente la conditiile de mediu si microclimat
urban ;
- amenjari locuri de joca
- reparatii alee si continuarea lucrarilor si in partea de sud a parcului ;
- montare bancute , masute , cosuri de gunoi si recipienti pt colectare selectiva deseuri
termen de executie 15.05. 2008
3 Zona teren insula Gara , 1360 mp, se va realiza modernizarea spatiilor verzi prin ,, Programul
national de imbunatatire a calitatii mediului 2008 /2009
termen executie 2009
4. Zona blocuri CFR suprafata 12476 mp
lucrari de intretinere
- taieri de corectie a arborilor si arbustilor ornamentali ;
- sapat spatii si plantari flori de sezon ;
- igienizari spatii verzi
- lucrari de reparatii la alei si trotuare
- amplasare recipiente pentru colectare selectiva deseuri ,
- reparatii locuri de joca
- procurare mobilier pt locurile de joca
- realizari de noi ronturi de flori
- nivelari , tasari si modelari geometrice a suprafetelor de teren unde e cazul
termen de executie 15.05. 2008
5 Zona blocuri Liceu , suprafata 4640 mp
lucrari de intretinere
- Tunderi de modelare a gardului viu a arborilor si arbustilor ornamentali ;
-igienizari spatii verzi
- spat spatii verzi, plantat flori
- amanajari locuri de joca
- inlocuit piese distruse, imbatrinite
termen de executie 15.05. 2008
6. Spatiu Scoala Generala George Uscatescu suprafata de 260 mp
lucrari de intretinere
- amenajari spatii verzi - plantat flori , montat bancute, cosuri de gunoi si spatii pt colectare selectiva
de deseuri
- plantat puieti ( tei , castani )
termen de executie 15.05. 2008

7. Str. Trandafirilor suprafata 5200 mp
- lucrari de intretinere
- taieri de corectie a trandafirilor ; sapat spatii ,plantat flori ; igienizari spatii verzi;
- procurare material saditor puieti ( castani , nuci , tei …) şi flori ;
- tunderi de modelare a gardului viu a arborilor si arbustilor ornamentali ;
- montat cosuri de gunoi ; curatit rigole ; inlocuirea pieselor distruse , imbatranite
termen de executie 15.05. 2008
8. Alee Liceu suprafata de 1020 mp
lucrari de intretinere
Defisari selective
termen de executie 15.05. 2008
9.Strada Pietii suprafata de 2500 mp
lucrari de intretinere
- taieri de corectie a trandafirilor ,
- sapat spatii ,plantat flori ;
- tunderi de modelare a arborilor si arbustilor ornamentali ;
- igienizari spatii verzi
- montat cosuri de gunoi
- curatit rigole
- Inlocuirea pieselor distruse , imbatranite
termen de executie 15.05. 2008
10.Strada Eroilor suprafata de 3390 mp
lucrari de intretinere
- tunderi de modelare a arborilor si arbustilor ornamentali ;
- igienizari spatii verzi
- montat cosuri de gunoi
- curatit rigole
- Inlocuirea pieselor distruse , imbatranite
termen de executie 15.05. 2008
11. str. Mitropolit Nestor Vornicescu suprafata de 1360 mp
- igienizari spatii verzi
- montat cosuri de gunoi
- replantari arbori
termen de executie 15.05. 2008
12. str. Gilortului suprafata de 800 mp
lucrari de intretinere
- igienizari spatii verzi
- sapat spatii verzi , plantat flori
- montat cosuri de gunoi
- taieri de corectie
- plantari arbori
termen de executie 15.05. 2008
13. str. Plopilor suprafata 960 mp
- igienizari spatii verzi
- sapat spatii verzi , plantat flori
- montat cosuri de gunoi
- taieri de corectie
- plantari arbori
termen de executie 15.05. 2008
14 . Stadion
lucrari de intretinere
- tuns gazon, irigatii, tratamente, decopertari, recopertari.
termen de executie 15.05. 2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea
oraşului Tg.Carbuneşti în anul 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană ;
- Ordonanţa nr. 21/30.01.2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin
Legea 515 /2002 ;
- Adresa nr.1560/2008 a Agentiei de Protectie a Mediului Gorj;
- Adresa cu nr..4232/2008 a Consiliului Judetean Gorj;
- Prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului;
- Prevederile OUG 114/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind
protecţia mediului;
- Nota de constatare nr. 2455/2008 a Garzii Nationale de Mediu- Comisariatul Judeţean Gorj;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Programul de măsuri pentru gospodărirea şi înfrumuseţare oraşului
Tg.Carbuneşti , prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.24

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

anexă la HCL nr. 24 din 20 martie 2008

PROGRAMUL
privind măsurile de gospodărire şi înfrumuseţarea oraşului Tg. Cărbuneşti
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 21 /2002 şi Legii nr. 515/2002, privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale , Consiliul local şi Primăria oraşului au obligaţia şi răspunderea pentru a
crea un climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul administrative;
În acest sens vor asigura următoarele măsuri :
- a ) . masurile necesare pentru protecţia sănătăţii publice , cu sprijinul şi sub supravegherea organelor
de specialitate ale statului ;
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , compartimentele de specialitate ;
- b ). măsuri corespunzătoare pentru conservarea şi protecţia mediului ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi salariaţii din cadrul compartimentului de
gospodărie urbană ;
- c) .prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor şi a cursurilor de apă prin depozitarea
necontrolată a deşeurilor de către agenţii economici sau de către cetăţeni ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentul de specialitate ;
- d) . realizarea unor sisteme moderne de colectare , depozitare , transport şi prelucrare a deşeurilor şi a
gunoaielor ; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul, viceprimarul şi compartimentele de specialitate;
- e ). respectarea prevederilor legale şi a documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism
aprobate , precum şi a norme4lor privind executarea construcţiilor ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentul de specialitate ;
- f) curăţenia străzilor , pieţelor şi a celorlalte locuri publice , îndepărtarea zăpezii , gheţii de pe străzi şi
trotuare , colectarea şi depozitarea reziduurilor menajere şi stradale , sortarea şi valorificarea resurselor
materiale refolosibile ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul, viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- g) repararea şi întreţinerea străzilor , a drumurilor comunale , podurilor , podeţelor , curăţirea şi
amenajarea şanţurilor, modernizarea drumurilor existente şi realizarea de drumuri comunale noi ;
Termen – permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- h ) finalizarea construcţiilor începute ;
Termen - permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- i ) întreţinerea în bună stare a construcţiilor existente , repararea şi zugrăvirea periodică a acestora ;
Termen
- permanent
Răspund - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- j) organizarea de acţiuni de salubrizare şi igienizarea localităţilor ;
Termen – permanent
Răspund – Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
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- k) curăţenia şi salubrizarea digurilor , a malurilor , a cursurilor de apă , asanarea terenurilor insalubre
şi prevenirea poluării apelor ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- l ) repararea , întreţinerea şi modernizarea reţelei de distribuţie a apei ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate;
- m ) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi Direcţia de Servicii Comunale ;
- n) respectarea strică a normelor igienico –sanitare în piaţa agroalimentară , în târguri şi oboare ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi Administraţia Pieţii şi
compartimente de specialitate ;
- o) amenajarea potrivit planului urbanistic general , şi întreţinerea spaţiilor verzi
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- p) păstrarea curăţeniei şi respectarea normelor igienico –sanitare în săli de spectacole , sport , stadioane
şi celelalte unităţi de cultură aflate în proprietatea unităţii administrativ teritoriale sau in administrarea
consiliului local ;
Termen
- permanent
Răspund
- Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;
- r) păstrarea , conservarea , repararea şi restaurarea , în condiţiile legii a monumentelor de pe teritoriul
oraşului .
Termen
- permanent
Răspunde - Consiliul Local , primarul , viceprimarul şi compartimentele de specialitate ;

În această perioadă Primăria va executa acţiuni de curăţenie în toate zonele oraşului şi satele
aparţinătoare ,acţiuni de eliminare a depozitelor de gunoi din spaţiile neorganizate şi neamenajate
corespunzător ;
- se va urmări combaterea procesului de îmbătrânire a arborilor prin executarea unor lucrări de tăieri
de corecţie în coroană de întreţinere şi igienizare , înlocuirea speciilor depăşite de maturitate şi cu risc
mare de prăbuşire , cu alţi arbori tineri de aceiaşi specie sau nu , în funcţie de amplasament de necesitate
şi siguranţa cetăţenilor ;
- se vor amenaja spaţiile verzi şi se vor extinde cele existente ( lucrări – tăieri de corecţie la trandafiri ,
săpat şi plantat flori de sezon panseluţe si trandafiri ;
- plantat puieţi de diferite specii (castani ,tei ) ;
- se va repara şi vopsi mobilierul urban (băncuţe coşuri de gunoi , balustrade etc )
- se va achiziţiona un număr de 25 buc băncuţe şi 25 buc coşuri de gunoi stradale;
- se vor matura şi curaţi acostamentele străzilor ;
- se vor desfunda şi curaţi şanţurile şi rigolele din str. Trandafirilor, Eroilor , Plopilor, Calea Tg Jiu şi
Pieţii ;
- vopsitorii la borduri str. Trandafirilor şi Pieţii ;
- văruit borduri şi arbori zona blocuri ;
- defrişat zone împădurite –
- reparaţii drumuri comunale şi săteşti ( balastari , desfundat santuri ) ;
- achiziţie tuburi amenajare podete ;
- reparaţii străzi şi trotuare cu îmbrăcăminţi asfaltice;
- marcaje străzi şi treceri pietoni ;
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- se vor executa lucrări de modernizare reţelei de iluminat public zona blocuri lucrari demarate ;
- se vor achiziţiona corpuri de iluminat public , becuri , drosere pentru iluminatul public în oraş şi
satele aparţinătoare ;
- lucrări de igienizare a cursurilor de apa Gilort , Blahniţa si cursuri de apa nepermanente ;
- lucrări de reparaţii şi igienizări fântâni publice din oraş si sate
-reparatii locuri de joaca
- acţiuni în oraşul Tg . Cărbuneşti şi satele aparţinătoare unde se va urmării : modul de întreţinere şi
curăţire a şanţurilor , rigolelor , ridicarea materialelor de construcţii depozitate pe partea carosabilă ,
întreţinerea spaţiilor verzi , a împrejmuirilor ,a faţadelor clădirilor , continuarea lucrărilor de construcţii
începute şi neterminate , depozitarea deşeurilor şi gunoaielor menajere în locuri nepermise.
- acţiuni de conştientizare a populaţiei şi agenţilor economici cu privire la colectarea selectivă a
deşeurilor ;
- acţiuni având ca scop depistarea agenţilor economici şi a cetăţenilor care nu respectă legislaţia de
mediu în vigoare şi somare după caz , pentru asigurarea unui mediu de viaţă sănătos.
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind specificarea categoriei de străzi în care se încadrează DC 59-Macesu-Floresteni între
km.0+000 – 8+330 şi DN 67B – UM 01013
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 Integrare Europeana ;
-adresa cu nr.3719 din 27.02.2008 privind solicitarea de clarificari/completari din partea ADR SV
Oltenia Craiova ;
-prevederile Legii 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
-art.5 lit. c.,art.8 lit. a.,art.9 lit.c.,art.11 din O.G. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al
drumurilor;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:

Art.1.- Drumul Comunal D.C. 59- Macesu – Curteana - Cretesti – Floresteni, pe strazile Macesu
Curteana, Cretesti, Floresteni se încadreaza în categoria a III-a de strazi ;
Art.2.- Drumul Comunal D.C. 43 - Barbatesti – Socu – Macesu, pe strada Macesu se încadreaza în
categoria a III-a de strazi ;
Art.3.- Drumul Comunal DC 20- Pojogeni – Copacioasa, pe strada Pojogeni se încadreaza în
categoria a III-a de strazi ;
Art.4.- Strada Mamului care face legatura între DN 67 B şi UM 01013 se încadreaza în categoria a
III-a de strazi ;
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 şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.25

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMĂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind înfiinţarea „ Grupul de Iniţiativă 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 compartimentului Integrare Europeana ;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
- Legea 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare
Socială cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE:

Art.1.- Se aprobă constituirea „ GRUPUL DE INIŢIATIVĂ TG. CĂRBUNEŞTI ” – conform
actului constitutiv prevăzut în anexa nr.1.
Art.2.- Se aprobă „PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU ANUL 2008” al Grupului de Iniţiativă
prevăzut în anexa nr. 2.
Art.3.- Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr.26

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- propunerea formulată de domnul consilier Scrieciu Constantin privind alegerea domnului
Ionel Traian în funcţia de preşedinte de şedinţă;
În temeiul dispoziţiilor articolelor nr. 35, 41 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală – republicată,
HOTĂRĂŞTE

Articol unic : Domnul consilier local IONEL TRAIAN se alege preşedinte de şedinţă pentru
lunile aprilie, mai şi iunie 2008.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 20.03.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Traian Neagu

Tg. Cărbuneşti, 20 martie 2008
Nr. 27

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului Colectiv de Muncă
la nivelul Primariei oras Tg. Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate întocmit de consilier superior Cocioaba Janina ;
- Legea nr. 188/1999 – privind Statutul funcţionarului public, republicata;
- Legea nr. 130/1996- privind Contractele colective de munca modificata;
- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă încheierea Contractului Colectiv de Muncă la nivelul Primariei oraşului
Tg. Carbunesti, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se împuterniceşte domnul Calina Iuliu, primarul oraşului, să semneze Contractul Colectiv
de Muncă la nivelul Primariei oraşului Tg.Carbunesti .
Art.3.- Primarul oraşului Tg. Carbunesti şi aparatul de specialitate al primarului vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 22.04.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 22 aprilie 2008
Nr. 28

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti,
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate buget resurse-umane;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. .388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- HG nr.370/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale a unor cheltuieli de capital pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat –Anexa nr. 1;
- referatul nr.6.907/2008 întocmit de Călina Adrian compartiment : Integrare europeană;
- adresa nr. 6.850/2008 emisă de Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
- referatul nr.6.910/2008 întocmit de şef de birou impozite si taxe ;
- referatul nr.6.821/2008 întocmit de şef de birou contabilitate buget resurse-umane;
- dispoziţia nr.624/2008 –privind stabilirea şi numerotarea secţiilor de votare oraş Tg. Cărbuneşti;
-Legea nr.67/2004 ptr alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,cu modificările ulterioare;
-Hotărârea Guvernului nr.266/2008 –privind cheltuielile necesare pentru pregătirea ,organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2008;
- situaţia estimativă nr. 6.774/2008 a cheltuielilor privind alegerile pentru Administraţiile Publice
Locale din anul 2008 luna iunie (turul 1+ turul 2);
- procesul verbal nr.7.424/ 17.04.2008 – privind acordarea tichetelor cadou pe anul 2008;
- adresa nr.5.706 din 26.03.2008 înaintată de preot parohie Cărbuneşti –sat;
- adresa nr. 6.175/02.04.2008 înaintată de preot parohia Ştefăneşti, Cojani;
- referatul 6.385/03.04.2008 întocmit de Cîrţînă Ion, referent birou adm. dom. public şi privat;
- referatele nr. 6.282/03.04.2008, 7542/18.04.2008, 7543/18.04.2008 întocmite de Caliţoiu
Claudiu, inspector la compartimentul Gospodărire urbană- Urbanism;
- referat nr. 7.495/18.04.2008, întocmit de Luntraru Cristian,referent în cadrul compart. Urbanism;
- referat nr. 7541/18.04.2008, întocmit de Dobrotă Vasile, şef birou - Centrul Cultural ,,T.Arghezi”;
- referat nr. 7521/18.04.2008, întocmit de Golumbu Maria, referent superior în cadrul
compartimentului de asistenţă medico-socială;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008 în
sumă de = 14.303,17 mii, lei conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate
integral sau parţial din venituri proprii astfel :
a) administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral
din venituri proprii;
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b) Centrul Cultural Tudor Arghezi, Direcţia de Servicii Comunale = 885,8 mii leiactivitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
c) buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)=
81miilei ;
d) buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 22.04.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 22 aprilie 2008
Nr. 29

-2Anexă la HCL nr. 29/2008

- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

Denumire indicator

Preved.
iniţiale

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţământ
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
2.
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
3.
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
4.
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
5.
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
6.
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
7.
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
8.
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
9.
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
13. Subventii reabilitari scolii H.G. 370/2008-420214
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
2008

Preved.
Rectif.

Influenţe
Trim II

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.600
2.965,77
45
15
32
56
70
150
0
13.390,77

0
0
0
0

2.717
3.635,17
45
15
32
56
70
150

+117
+669,40
0
0

126
14.303,17

+126
+912,4

0
0

- mii lei -

Denumire indicator

Cod capitol

Prev.
Iniţiale

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

51.02
54.02
55.02
56.02

2.408,4

2.486,4

+78

669,45

831,75

+162,2

61.02.05
61.02.03.04
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

235,35

251,85

+16,5

372,82

404,02

+31,2

3.929,5

4.213

+283,5

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

Prev.
Rectif.

Influenţe
Trim. II

Nr
crt

62

62

-

36

36

-

0

0

0

393,8

455,1

+61,3

232,45

247,45

+15

984

+5

979
2.657,5

2.817,10

+159,6

1.414,5

1.514,5

+100

13.390,77

14.303,17

+912,4

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind desfăşurarea Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”,ediţia a XXVIII- a, 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- prevederile Legii nr.292/2003 - privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale ;
- Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.2883/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor culturale ;
-Protocolul încheiat între Consiliul Judeţean Gorj, Consiliul Local şi Primăria oraşului
Tg.Cărbuneşti, Centrul Judetean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj ,
Biblioteca Judeţeană “Christian Tell ”, Centrul de Cultură şi Artă ,,Constantin Brâncuşi”, Şcoala
Populară de Artă Tg. Jiu, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Festivalului naţional de literatură
“TUDOR ARGHEZI”, ediţia a XXVIII-a, 2008;
- Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI” ediţia a XXVIII-a, 2325 mai 2008;
-Regulamentul Festivalului Naţional de Literatură “TUDOR ARGHEZI”, secţiunea
,,MOŞTENIREA ARGHEZI”, ediţia a - IV-a, 23-25 mai 2008;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Festivalul naţional de literatură ”TUDOR ARGHEZI” - ediţia a- XXVIII-a se desfăşoară
în perioada 23-25 mai 2007.
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: 4.080 lei, din care:
- Premiul pentru OPERA PRIMA = 800 lei
- Premiul III pentru grupaj de poezie = 500 lei
- Premii pentru secţiunea „Moştenirea Arghezi”, ediţia a IV-a,
adresată elevilor din
Tg. Cărbuneşti şi din împrejurimi, pentru poezie şi eseu ( 3 premii x 200 lei ) = 600 lei
- Diurna pentru data de 25 mai 2008 (60 pers x 13 lei) = 780 lei
- Onorarii preşedinţii juriu (2 pers x 700 lei) = 1400 lei .
Art.4. Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg,Cărbuneşti domnului academician
Mihai Lupoi, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova .
Art.5. Se conferă titlul de cetăţean de onoare al oraşului Tg,Cărbuneşti câştigătorului Premiului
Naţional de Literatură „Tudor Arghezi “ pentru OPERA OMNIA, ediţia a - XXVIII-a, 2008.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează ordonatorul principal de
credite, compartimentele de resort din cadrul Primăriei şi instituţiile de cultură şi învăţământ ale oraşului
Tg.Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 22.04.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Ionel Traian
Secretar,
Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 22 aprilie 2008
Nr. 30

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotei de 10 % ce va fi suportata de Consiliul Local Tg.Carbunesti pentru realizarea investiţiilor
din cadrul Programului PHARE CES 2006 - Coeziune Economică şi Socială- „Schema de investiţii pentru
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele de mediu" pentru „Extindere alimentare cu apă
Oraş Tg. Cărbuneşti-sat Floreşteni”

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 Integrare Europeana ;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
- Programul PHARE CES 2006 - Coeziune Economică şi Socială - „Schema de investiţii pentru
sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele de mediu" pentru „Extindere alimentare cu apă
Oraş Tg. Cărbuneşti-sat Floreşteni"
- prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu
modificările si completările ulterioare ;
- studiul de fezabilitate „Extindere alimentare cu apă Oraş Tg. Cărbuneşti-sat Floreşteni”
întocmit de S.C.INFRATEC SRL Tg. Jiu;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.l.- Se aprobă studiul de fezabilitate „Extindere alimentare cu apă Oraş Tg. Cărbuneşti-sat
Floreşteni " întocmit de S.C.INFRATEC SRL Tg. Jiu.
Art.2.- Se aprobă indicatorii tehnico - economici cuprinşi în studiul de fezabilitate.
Art.3.- Consiliul Local al oraşului Tg.Carbunesti, se obligă sa suporte procentul de 10 % din valoarea
lucrărilor de baza si contravaloarea taxelor si cotelor aferente realizării obiectivului de investiţii „Extindere alimentare cu apă Oraş Tg. Cărbuneşti-sat Floreşteni ".
Art.4.- Consiliul Local al oraşului Tg.Carbunesti în calitate de beneficiar se obligă sa participe la
finanţarea proiectului prin cuprinderea în bugetul propriu a sumelor necesare.
Art.5.- Primarul oraşului Târgu Cărbuneşti şi compartimentele de resort, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 22.04.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 22 aprilie 2008
Nr. 31

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 45 ha , Cojani pentru 340 familii de stramutaţi din
comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, în oraşul Tg.Cărbuneşti, judetul Gorj
(proiect nr. 39/2006 realizat de S.C. P.V.D Arhitect SRL Tg.Jiu)
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
- Documentaţia P.U.Z si Regulamentul de Urbanism – 45 ha , Cojani pentru 340 familii de
stramutaţi din comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, în oraşul Tg.Carbunesti, judetul Gorj(proiect
nr. 39/2006 realizat de S.C. P.V.D Arhitect SRL Tg.Jiu);
- Avizul unic al Consiliului Judeţean Gorj, nr. _2_/2008;
- Avizele /acordurile obţinute conform Ordinului nr. 13 N/1999 al MLPAT ;
- prevederile H.C.L nr.64/2006 privind avizarea P.U.Z pentru obiectivul Constructii individuale
pentru 340 familii de stramutaţi din comunele Roşia de Amaradia si Bustuchin in orasul Tg.Carbunesti,
judeţul Gorj
- prevederile H.C.L nr.48/2006
- prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului şi ale ordinului
nr. 13N/1999 al MLPAT;
- prevederile Legii nr.50/1991-republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor de construcţii.
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Planul Urbanistic Zonal 45 ha, Cojani pentru 340 familii de strămutaţi din
comunele Roşia de Amaradia şi Bustuchin, în oraşul Tg.Carbunesti, judetul Gorj (proiect nr. 39/2006
realizat de S.C. P.V.D Arhitect SRL Tg.Jiu).
Art.2.- P.U.Z-ul face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se păstrează la biroul Urbanism.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 22.04.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 22 aprilie 2008
Nr. 32

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate buget resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. .388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
-Adresa nr.8627/08.05.2008 privind suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata
pentru echilibrarea bugetelor locale emisa de Directia Generala a Finantelor Publice Gorj;
-referarul nr.9590/2008 întocmit de Centrul Financiar Tg. Carbunesti;
-referatul nr.9585/2008 întocmit de Directia de Servicii Comunale Tg. carbunesti ;
-referatul nr.8118/2008 întocmit de compartimentul de integrare europeana din cadrul instituţiei;
-adresa nr.8863 din 12.05.2008 înaintată de preot parohie Tg.Cărbuneşti;
- adresa nr. 7858/23.04.2008 emisă de Sc Aparegio Sa Tg. Jiu;
- referatul 8870/12.05.2008 întocmit de Gauca Letitia, sef birou birou Adm. domeniului public şi
privat si adresa nr.8894/12.05.2008 emisa de Inspectoratul de Politie al jud Gorj;
- referatele nr. 9271/16.05.2008, nr 9401/20.05.2008, nr. 9447/20.05.2008, nr. 9400/20.05.2008, nr.
9446/2008 întocmite de Gauca Letitia, sef birou Adm. domeniului public şi privat;
- referat nr 9641.05.2008, întocmit de Dobrotă Vasile, şef birou activitate extrabugetară Centrul
Cultural T.Arghezi;
-referat nr. 9218/2008, întocmit de Paius L. ref. în cadrul biroului adm. dom.public şi privat;
- referatele nr. 9475/20.05.2008, nr. 8760/20.05.2008, nr. 9476/20.05.2008, întocmite de Calugaru
Mihaela-referent superior birou gosp. comunala si urbanism;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008,
rectificat în sumă de 14.586,17mii lei, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, rectificat, astfel :
a) administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral
din venituri proprii;
b) Centrul Cultural Tudor Arghezi, Direcţia de Servicii Comunale = 930,8 mii leiactivitate finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
c) buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)= 81
mii lei ;
d) buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul
instituţiei şi ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Ionel Traian
Secretar,
Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 33

Anexă la HCL nr.33 /2008

- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

Denumire indicator

Preved.
iniţiale

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
2.
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
3.
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
4.
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
5.
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
6.
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
7.
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
8.
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
9.
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
13. Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
2008

Preved.
Rectif.

Influenţe
Trim II

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
810
810
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.717
3.635,17
45
15
32
56
70
150

2.717
3718,1 7
45
15
32
56
70
150

0
83
0
0

126
14.303,17

126
14.586,17

0
283

0
+200
+200
0

0
0

- mii lei -

Denumire indicator

Cod capitol

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

51.02
54.02
55.02
56.02

2.486,4

2.535,9

+49,5

831,75

831,75

0

62

62

0

36

36

0

61.02.05
61.02.03.04
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

251,85

251,85

0

404,02

404,02

0

4.213

4.260,65

0

14

+14

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe
Trim. II

Nr
crt

+47,65

455,1

500,1

+45

247,45

247,45

0

984

985,5

+1,5

2.817,10

2.861,45

+44,35

1.514,5

1.595,5

+81

14.303,17

14.586,17

+283

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 8252 /05.05.2008 şi dosarul întocmit de dl. Sîrboiu Augustin, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
480,00 mp. (16x 30) lotul nr. 5, d-lui SÎRBOIU AUGUSTIN, în satul Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti
(plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 34

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 8253 /05.05.2008 şi dosarul întocmit de d-ra. Sîrboiu Felicia-Florina , privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
480,00 mp. (16x 30) lotul nr. 6, d-rei SÎRBOIU FELICIA-FLORINA, în satul Cojani, oraş TgCărbuneşti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 35

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 3928 /03.03.2008 şi dosarul întocmit de d-ra Ciuroiu Alexandra, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
480,00 mp. (16x 30) lotul nr. 7, d-rei CIUROIU ALEXANDRA, în satul Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti
(plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 36

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 8613/08.05.2008 şi dosarul întocmit de dl. Vîlceanu Mihai-Nicolae, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
480,00 mp. (16x 30) lotul nr. 23, d-lui VÎLCEANU MIHAI-NICOLAE, în satul Cojani, oraş TgCarbunsti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 37

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG. CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, d-lui Budescu vasile
din comuna Roşia de Amaradia, jud.Gorj, pentru reconstruirea locuinţei ,
afectată de alunecările de teren
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Hotărârea Consiliului Local nr.48/ 2006.
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu;
- Solicitările: nr. 9474/21.05.2008 a dl. Budescu Vasile privind atribuirea unui lot de teren, pentru
reconstrucţia locuinţei, în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;
- adresa nr. 3756/20.05.2008 a Primăriei roşia de Amaradia;
- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor
de construcţii;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administraţia publică locala, republicată;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul de teren cu nr. 219 în
suprafaţă de 997,27mp, d-lui BUDESCU VASILE din comuna Roşia de Amaradia, pentru reconstruirea
locuinţei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbunesti (plan de situatie anexat).
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr.38

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul public al oraşului Tg.Carbunesti, a imobilului ,,Gradiniţa de copii”,
situat în str. Plopilor, nr. 19 C şi terenul aferent în suprafaţă de 611,8214 m.p.

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public şi privat;
- Prevederile Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata ;
- Prevederile Legii nr.241/2003 pentru modificarea anexei la Legea nr. 213/1998, privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Tg.Carbunesti, prevazut în
anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999, se completează şi se modifică conform anexei,
care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Imobilul ,, Gradiniţa de copii ’’ şi terenul aferent în suprafaţă de 611,8214 m.p situate în str.
Plopilor, nr. 41, vor fi administrate de Primaria oraşului Tg.Carbunesti, valoarea fiind de 4.870 lei.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 39

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii spatiului in suprafata de 44 mp, situat in satul Stefanesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Danaiata Daniela, inspector in cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
-O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Oportunitate privind închirierea spaţiului în suprafaţă de 44 mp, situat
în satul Ştefăneşti.
Art.2.- Se aprobă scoaterea la licitatie publică, în vederea închirierii, a spaţiului în suprafaţă de
44
mp, situat în satul ŞtefĂneşti.
Art.3.-Se aprobă preţul minim de pornire a licitaţiei în vederea închirierii spatiului în suprafata de 44
mp, situat in satul Stefanesti, în valoare de 3,00 lei/mp/luna.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 40

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului
în suprafata de 10 mp, situat în str. Trandafirilor
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Danaiata Daniela, inspector in cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
-O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
-Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 10 mp,
situat in str. Trandafirilor, prevazut în anexă, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba scoaterea la licitatie publica, în vederea concesionarii, a terenului in suprafata de
10 mp, situat in str. Trandafirilor.
Art.3.- Se aproba preţul minim de pornire a licitatiei în vederea concesionarii terenului in suprafata
de 10 mp, în valoare de 24 lei/mp/an, conform H.C.L. nr. 28 din 31.03.2003, actualizat cu indicele de
inflatie conform buletinului statistic eliberat de Directia Judeteana de Statistica Gorj.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 41

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea închirierii prin licitatie publica a spatiului
în suprafata de 142,55 mp situat in str. Teilor, (fosta ferma zootehnica).

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Danaiata Daniela, inspector in cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
-O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind
republicată,

administraţia publică locală –

HOTARASTE
Art.1.- Se aproba Studiul de Oportunitate privind inchirierea spatiului in suprafata de 142,55 mp,
situat în str. Teilor( fosta ferma zootehnica ), prevazut în anexă, care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2.- Se aproba scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a spatiului in suprafata de
142,55 mp, situat in str. Teilor, (fosta ferma zootehnica).
Art.3.- Se aproba pretul minim de pornire a licitatiei in valoare de 2,70 lei/mp/luna, conform H.C.L.
nr.28 din 31.03.2003, actualizat cu indicele de inflatie conform buletinului eliberat de Directia Judeteana
de Statistica Gorj.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 42

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cumpărării unui teren în vedere construirii unui drum de acces

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- solicitarea locuitorilor satului Pojogeni nr. 8689 din 09.05.2008;
- planul parcelelor întocmit de comisia locală de aplicare a Legilor fondului funciar;

În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă cumpărarea unui teren, în suprafaţă de 3000mp, de către Cosiliul Local Tg.
Cărbuneşti, pentru amenajarea unui drum între Calea ferată şi drumul sătesc Pojogeni.
Art.2.- Prţul maxim aprobat este de 4.000 lei.
Art.3.- Se împuterniceşte primarul oraşului Tg. Cărbuneşti pentru identificarea terenului, a
proprietarului şi pentru perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.
Art.4.- Consiliul Local va fi informat despre tranzacţia efectuată în şedinţă publică.
Art.5.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 43

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 24 mp,
situat în str. Eroilor, Tg. Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public şi privat;
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare ;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă scoaterea la licitaţie publică, în vederea vânzării, a terenului în suprafaţă de
24
mp, situat în Tg. Cărbuneşti, strada Eroilor.
Art.2.- Se aproba Raportul de Expertiză Extrajudiciară întocmit de Societatea generală a Experţilor
Tehnici Gorj SA, privind evaluarea terenului menţionat la art.1.
Art.3.- Se aproba pretul minim de pornire a licitaţiei în valoare de 21,755 lei/mp, conform expertizei
tehnice.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.05.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Ionel Traian

Tg. Cărbuneşti, 26 mai 2008
Nr. 44

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri în
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 4 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se alege, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului
Cărbuneşti, comisia de validare a mandatelor consilierilor, în următoarea componenţă:
1. STĂICULESCU CONSTANTINA
2. BIRĂU DĂNUŢ
3. FUGARU ION
4. MOTORGA FLORIN
5. CALOTESCU MARIAN

Tg.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 21 iunie 2008 cu un număr de 14 voturi pentru,
din numărul total de 14 consilieri declaraţi aleşi, prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Constantin Mihăilescu
ASISTENŢI
1. HAIDUCESCU FLORIN
2. BIRĂU DĂNUŢ

Tg. Cărbuneşti, 21 iunie 2008
Nr. 1/45

Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi în
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 31 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- procesul – verbal prezentat de comisia de validare;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se validează mandatele consilierilor în Consiliului Local al oraşului
Cărbuneşti, după cum urmează:
NR.CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NUMELE ŞI

PRENUMELE

BIRĂU DĂNUŢ
CALOTESCU MARIAN-ION
CĂLINA IULIU
CIOPLEA ION
FUGARU ION
HAIDUCESCU FLORIN-GRIGORAŞ
IONESCU MARIAN
MIHĂILESCU CONSTANTIN
MLADIN MIRCEA
MOTORGA FLORIN
PANDIA DANIELA – ARIANA
POPESCU NICOLAE
RAŢĂ NEACŞU MIHAI
STĂICULESCU CONSTANTINA
NOVAC VICTOR ROMULUS

APARTENŢA
POLITICĂ
PSD
PD-L
PSD
PSD
PRM
PNL
PD-L
PSD
PNL
PNL
PD-L
PNL
PNL
PSD
PD-L

Voturi
pentru
14
14
14
14
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
10

Voturi
împotriva
2

Tg.
Abţineri
2

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 28 iunie 2008 cu un număr de 15 voturi
pentru, din totalul de 15 consilieri declaraţi aleşi, prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Constantin Mihăilescu
ASISTENŢI
1. Haiducescu Florin
2. Birău Dănuţ

Tg. Cărbuneşti, 28 iunie 2008
Nr. 2/46

Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind DECLARAREA Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
CA LEGAL CONSTITUIT
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 34 din Legea nr. 215/2001 – legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 8 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
- depunerea jurământului de către un număr de 15 consilieri validaţi;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se declară legal constituit Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, în
următoarea componenţă:
NR.CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

NUMELE ŞI

PRENUMELE

BIRĂU DĂNUŢ
CALOTESCU MARIAN-ION
CĂLINA IULIU
CIOPLEA ION
FUGARU ION
HAIDUCESCU FLORIN-GRIGORAŞ
IONESCU MARIAN
MIHĂILESCU CONSTANTIN
MLADIN MIRCEA
MOTORGA FLORIN
PANDIA DANIELA – ARIANA
POPESCU NICOLAE
RAŢĂ NEACŞU MIHAI
STĂICULESCU CONSTANTINA
NOVAC VICTOR ROMULUS

Partidul sau alianţa politică
din care face parte
PSD
PD-L
PSD
PSD
PRM
PNL
PD-L
PSD
PNL
PNL
PD-L
PNL
PNL
PSD
PD-L

OBS

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 28 iunie 2008 cu un număr de 15 voturi
pentru, din totalul de 15 consilieri validaţi, prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Constantin Mihăilescu
ASISTENŢI
1. Haiducescu Florin
2. Birău Dănuţ

Tg. Cărbuneşti, 28 iunie 2008
Nr. 3/47

Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale
aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul MIHĂILESCU CONSTANTIN se alege în funcţia de preşedinte de
şedinţă, pe perioada iunie, iulie şi august 2008 .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 28 iunie 2008 cu un număr de 15 voturi
pentru, din totalul de 15 consilieri validaţi, prezenţi.
PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ
Constantin Mihăilescu
ASISTENŢI
1. Haiducescu Florin
2. Birău Dănuţ

Tg. Cărbuneşti, 28 iunie 2008
Nr. 4/48

Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului oraşului Tg. Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 11, art.12, art. 13 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
673/2002;
- propunerea dl. consilier local Motorga Florin privind amânarea alegerii viceprimarului
oraşului, consemnată în procesul verbal al şedinţei;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se amână alegerea viceprimarului oraşului Tg. Cărbuneşti pentru o viitoare
şedinţă a Consiliului local al oraşului Tg. Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 28 iunie 2008 cu un număr de 10 voturi
pentru şi 5 abţineri din totalul de 15 consilieri în funcţie, prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu
Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 28 iunie 2008
Nr. 5/49

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
pe domenii de activitate
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 15 şi art.17 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor
locale aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se organizează, pe întreaga durată a mandatului Consiliului Local al oraşului
Tg. Cărbuneşti, un număr de 3 comisii de specialitate , după cum urmează:
I. Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului
şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism :
1. STĂICULESCU CONSTANTINA
2. CALOTESCU MARIAN ION
3. POPESCU NICOLAE
4. MLADIN MIRCEA
5. CĂLINA IULIU
II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social –
culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport :
1. BIRĂU DĂNUŢ
2. CIOPLEA ION
3. RAŢĂ NEACŞU MIHAI
4. HAIDUCESCU FLORIN
5. PANDIA DANIELA ARIANA
III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină,
apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor :
1. MOTORGA FLORIN
2. FUGARU ION
3. MIHĂILESCU CONSTANTIN
4. IONESCU MARIAN
5. NOVAC VICTOR ROMULUS
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa de constituire a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 28 iunie 2008 cu un număr de 15 voturi
pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie, prezenţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu
Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 28 iunie 2008
Nr. 6/ 50

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea viceprimarului oraşului Tg. Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti ,
Având în vedere:
- prevederile art. 57 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 –legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile art. 11, art.12, art. 13 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale aprobat de O.G. nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
673/2002;
- procesul verbal încheiat de comisia de validare privind rezultatul votului privind alegerea
viceprimarului oraşului;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se consemnează alegerea în funcţia de viceprimar al oraşului Tg. Cărbuneşti a
domnului FUGARU ION .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
oraşului Tg. Cărbuneşti din data de 03 iulie 2008 cu un număr de 15 voturi
pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie, prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu
Contrasemnează:
Secretar,
Jr. Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 51

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea virărilor de credite bugetare pentru bugetul de venituri si cheltuieli
al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate buget resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- referatul nr. 11463/30.06. 2008 întocmit de Directia de Servicii Comunale Tg. Carbunesti ;
- referatul nr.11455.30.06.2008 întocmit de Compartimentul de integrare europeana ;
- referatele nr.10955/19.06.2008 şi nr. 11448/30.06.2008, întocmite de Caliţoiu Claudiu –inspector
în biroul gospodărire comunala si urbanism;
-referatul 11.246 /25.05.2008 întocmit de asistent medical Popescu Elvis Cosmin din
Compartimentul asistenta medico-sociala;
-referat nr.10878/18.06.08 întocmit de Ciontescu Constanta, şef birou buget, contabilitate, resurse
umane;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă virările de credite bugetare pentru bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului

Tg. Cărbuneşti pe anul 2008, între capitolele bugetare de cheltuieli, fără a influenţa pe total buget,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Ordonatorul principal de credite şi toate compartimentele de specialitate din cadrul
instituţiei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 52

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexă la HCL nr.52 /2008

- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

Denumire indicator

Preved.
iniţiale

Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
2.
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
3.
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
4.
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
5.
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
6.
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
7.
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
8.
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
9.
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
10. Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
11. Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
12. Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
13. Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214
TOTAL VENITURI
B. CHELTUIELI
2008

Preved.
Rectif.

Influenţe
Trim II

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.717
3.718,17
45
15
32
56
70
150

2.717
3.718,17
45
15
32
56
70
150

0
0
0
0
0
0
0
0

126
14.586,17

126
14.586,17

0
0

0
0
0
0

- mii lei -

Denumire indicator

Cod capitol

1.
2.
3.
4.

Autorităţi publice
Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele
de administratie 6,5% ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ
Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc
Locuinţe ,servicii
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

51.02
54.02
55.02
56.02

2.535,9

2.529,4

-6,5

831,75

831,75

0

62

62

0

36

36

0

61.02.05
61.02.03.04
65.02
66.02
67.02
68.02
68.02
70.02
84.02

251,85

255,35

+3,5

404,02

404,02

0

4.260,65

4.260,65

0

14

14

0

500,1

530,1

+30

247,45

247,45

0

985,5

985,5

0

2.861,45

2.834,45

-27

1.595,5

1.595,5

0

14.586,17

14.586,17

0

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe
Trim. II

Nr
crt

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate „Alimentare cu apa sat Pojogeni , oras
Tg-Carbunesti”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-expunerea de motive;
-raportul de specialitate intocmit de biroul administrarea domeniului public si privat ;
-prevederile Legii nr.273/2006 nprivind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
-prevederile Legii 215/2001 , privind administratia publica locala, republicată ;
-Studiul de fezabilitate ,, Alimentare cu apa potabila sat Pojogeni, oras Tg-Carbunesti ,,- nr. I
545/2007 intocmit de SC INFRATEC SRL TG-JIU şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului „Alimentare cu apa potabila sat Pojogeni ,oras
Tg-Carbunesti ”, respectiv Indicatorii tehnico-economici .
Art.2. Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 53

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din oraşul
Tg-Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al Compartimentului Gospodarire Urbană;
- referatul nr.905/18.01.2008 al Compartimentului Gorspodărire Urbană;
- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice ;
- O.U.G. nr.13/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006;
- O.G. nr.71/2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local ;
- H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a OG 71/2002 privind
organizarea si funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de
interes local ;
- H.G. nr. 373/2002 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare
pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala cu modificările ulterioare ;
- H.G. nr. 346/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru de delegare a gestiunii serviciilor
publice de salubrizare a localitatii si a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice
de salubrizare a localitatilor prin concesiune;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de salubrizare din orasul
Tg.Cărbuneşti – gestiunea delegată .
Art.2.- Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din orasul Tg.Cărbuneşti prin
concesionare prin licitaţie publică .
Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Biroul Administrarea Domeniului
Public si Privat si Compartimentul gospodarire urbana din cadrul primăriei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 54

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preluarii, fără plată, a bunului imobil ,,Teren”, în domeniul public al oraşului
Tg.Cărbuneşti şi în administrarea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti , din domeniul
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- ROMSILVA, Direcţia Silvică
Tg. Jiu
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 biroul administrarea domeniului public si privat ;
- Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 9 alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia cu
modificările si completările ulterioare;
- adresa nr. 11433/30.06.2008 privind cererea catre Ocolul Silvic Tg.Cărbuneşti referitor la
necesitatea amenajarii peisagistice a terenului în suprafaţă de 5,8 ha fond forestier, identificat cu UP I,
UA 98B, aflat în domeniul public al statului;
În temeiul art. 36, alin.(2, lit. (a) şi (d) şi art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă preluarea, fără plată, din domeniul public al statului, în domeniul public al
oraşului Tg.Cărbuneşti şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor, ROMSILVA – Direcţia
Silvică Tg.Jiu, Ocolul Silvic Tg.Cărbuneşti,
în administrarea Consiliului Local al oraşului
Tg.Cărbuneşti, a bunului imobil ,,Teren”, având datele de identificare prevăzute în anexă, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituţiei Prefectului judeţului Gorj şi Consiliului Judeţean
Gorj în vederea iniţierii unui proiect de Hotărâre de Guvern, având ca obiect transmiterea bunului
imobil prevăzut la art.1, din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului
Tg.
Cărbuneşti.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 55

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea tarifului pentru închirierea buldoexcavatorului aflat
în patrimoniul Primăriei 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 compartimentului gospodărire urbană şi biroul buget , contabilitate,
resurse umane ;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Inventarul mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Primăriei oraşului Tg.Cărbuneşti ;
- O.G. nr. 10/2008 privind salarizarea personalului contractual din sectorul bugetar;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă tariful pentru prestări servicii închiriere utilaj buldoexcavator pentru anul 2008 la
valoarea de 87 lei/oră de închiriere.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 03.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 03 iulie 2008
Nr. 56

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind constituirea şi utilizarea fondului de rezervă bugetară pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 37 din 26 martie 2008 – privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar;
- adresa nr. 1659 /14.07.2008, înaintată de Centrul Financiar „Tudor Arghezi “;
- raportul de specialitate nr. 1 /14.07.2008, înregistrat la Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti la nr.
12.248 / 15.07.2008 - privind situaţia estimativă a fondurilor financiare necesare susţinerii echipei de
fotbal seniori +juniori în Campionatul Ligii a IV-a , ediţia 2008-2009;
- referat nr. 12.284 / 15.07.2008 întocmit de Armăşelu Popescu Nicoleta Carmen – asistent medical
în cadrul compartimentului Asistenţă Medico-Socială;
- referatele nr. 12.186 / 14.07.2008, nr. 12.429 /15.07.2008 şi nr. 12.250 /15.07.2008 întocmite de
Călugăru Mihaela – referent din compartimentul Gospodărire Urbană;
-referatele nr.12.140/11.07.2008, nr.12.343/15.07.2008 şi nr.12.344 / 15.07.2008 ale d-nei
Ciontescu Constanţa, şef birou contabilitate resurse-umane;
-referat nr.12.241/14.07.2008 al d-nei Găucă Letiţia - şef birou admin. domeniului public şi privat;
- referat nr. 12.136 /11.07.2008, întocmit de Marin Elena din cadrul biroului agricol ;
- referat nr. 11.619 /02.07.2008 întocmit de Doloc Mineluc - şef serviciu Poliţia Comunitară;
- referat nr. 12.242 / 14.07.2008 întocmit de Stănoiu Dan – inspector S.V.S.U ;
- referat nr. 12.135/ 11.07.2008 întocmit de Stănoiu Dan – inspector S.V.S.U;
-adresa nr. 11.901/08.07.2008 către Penitenciarul Tg. Jiu – pentru contract prestări servicii ;
-referat nr. 11.524 / 01.07.2008 întocmit de Rogojeanu Gabriel – inspector în cadrul
compartimentului Gospodărire urbană;
- adresă nr. 77 / 16.07.2008 înaintată de Directia de Servicii Comunale Tg. Cărbuneşti.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art. 1.- Se aprobă constituirea fondului de rezervă bugetară din credite bugetare disponibilizate
în suma de 256.150 lei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.2.- Se aprobă utilizarea fondului de rezervă bugetară în sumă de 256.150 lei prin virări de
credite bugetare, conform anexei.
Art.3.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare – finanţate
integral sau parţial din venituri proprii astfel :
a) Centrul Cultural Tudor Arghezi, Direcţia de Servicii Comunale = 930,8 miilei -activitate
finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
Art.4.- Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor
Arghezi ) şi toate compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Constantin Mihăilescu
Secretar,
Ovidiu Dogaru
Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 57

Anexă la HCL nr.57 /2008

A.

Nr.
crt
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008

Denumire indicator
Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214
TOTAL VENITURI

Preved.
iniţiale

Preved.
Rectif.

Influenţe

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.717
3.718,17
45
15
32
56
70
150

2.717
3.718,17
45
15
32
56
70
150

0
0
0
0

126
14.586,17

126
14.586,17

0
0

0
0
0
0

0
0

B. CHELTUIELI

2008

- mii lei -

Nr.
Crt

Denumire indicator

Cod capitol

1.

Autorităţi publice

51.02 din care:
-

2.

3.
4.

5.

titlul 20
titlul 71

Serviciul com. de ev a populaţiei 54.02 din care :
+imprumut bcr
54.02.50
-50.04Constituire fond.rezervă
54.02.50 –
50.04 –
Utilizare fond rezervă
Tranzacţii prin datoria publică şi 55.02
împrumutul
Transferuri cu caracter general intre 56.02
diferite nivele de administratie 6,5%
ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
61.02.05din care :
titlul 20

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe

2.512,3

2.513,35

+1,05

401,50
110

387,55
125

- 13,95
+ 15

820,75
0

820,75
256,15

0
+256,15

0

-256,15

-256,15

62

62

0

36

36

0

255,95
109,75

256
109,8

+0,05
+0,05

404,02
34,82

414,32
45,32

+10,5
+10,5

6.

Poliţia comunitară

61.02.03.04 din care :
titlul 20

7.

Învăţământ

8.
9.

Sănătate,spital
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu

65.02 din care :
titlul 20
66.02
67.02 din care :
titlul 51

4.260,65
406,65
14
530,1
210,60

4.302,85
448,85
14
570,10
250,60

+42,20
+42,20
0
+40
+40

10
11

creşă
68.02
Asist persoane handicap + ajutoare 68.02 din care :
soc
titlul 57
Locuinţe ,servicii
70.02 din care :
titlul 20
titlul 71
Transpoarte, drumuri şi străzi
84.02 din care :
titlul 20:
titlul 71 :
TOTAL CHELTUIELI

242,95
987,5
610,50
2.866,45
502,55
2.216,30
1.595,5
423
1.172,50
14.586,17

242,95
989,5
612,50
2.968,05
555,15
2.265,30
1.398,10
445,6
952,5
14.586,17

0
+2
+2
+101,60
+52,6
+49
-197,40
+22,60
-220
0

12

13

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului oraşului Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- Avizul favorabil nr. 1425502/10.03.2008 acordat de Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Bucuresti ;
-prevederile Legii 188/1999, actualizată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă modificarea organigramei şi a statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului orasului Tg.Carbunesti şi serviciilor subordonate ,
conform anexelor nr.1 si 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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 58

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

CONSILIUL LOCAL TG CARBUNESTI
JUDETUL GORJ
anexa nr.2
la HCL nr. 58/18.07.2008

STAT DE FUNCTII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI TG CARBUNESTI
pe anul 2008
Nr Denumirea functiei
Crt

1
SECRETAR
2
AUDITOR SUPERIOR 1
Birou Buget Contabilitate
Resurse Umane
3
SEF BIROU
4
Consilier superior 3
5
Consilier principal 1
6
Consilier superior 3
7
Referent superior 2
8
Consilier principal 3
9
Referent debutant
10 Inspector debutant
Birou impozite si taxe
11 SEF BIROU
12 Referent debutant
13 Consilier superior 1
14 Consilier asistent 3
15 Referent superior 2
16 Referent debutant
Compart. Urbanism,amenaj.
Terit.,gosp.urbana
17 Referent spec.sup.1
18 Consilier principal 1
19 Referent superior 1
20 Referent superior 1
21 Inspector specialitate II
Biroul adm.dom.public si
Privat
22 SEF BIROU
23 Referent asistent 3
24 Consilier juridic asistent1
25 Referent superior 1
26 Consilier asistent 1
27 Inspector specialitate II

Functie
publica-FP
Personal
contractualPC
FP
FP

Functie
de Studii sup.-S
Nr.total
exec.-E
Scurta durata- De posturi
Functie de
SSD
Existente
conduc.-C
Postlic.-PL
Medii-M
Generale-G
C
S
1
E
S
1

Din
care
vacante
-

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

C
E
E
E
E
E
E
E

S
S
S
S
M
S
M
S

1
1
1
1
1
1
1
1

1
-

FP
FP
FP
FP
FP
FP

C
E
E
E
E
E

S
M
S
S
M
M

1
1
1
1
1
1

1
-

FP
FP
FP
FP
PC

E
E
E
E
E

SSD
S
M
M
S

1
1
1
1
1

-

S
M
S
M
S
S

1
1
1
1
1
1

1

FP
FP
FP
FP
FP
PC

C
E
E
E
E
E

Comp de integrare europeana
28 Consilier principal 2
29 Consilier principal 2
30 Consilier asistent 3
Compartiment agricol
31 Referent superior 1
32 Consilier asistent 2
33 Consilier juridic asistent 3
34 Referent superior 1
35 Subinginer I
36 Referent III
Relatii cu publicul,
mass-media, depart.RECL
37 Referent superior 1
38 Consilier minoritati
Muncit.necalif.
39 Inspector specialitate III
40 Referent III
41 Inspector debutant
42 Inspector relaţii publice
debutant
Compartimentul
Asistenta medico-sociala
43 Ref.superior 1
44 Ref.superior 3
45 Referent superior 1
46 Referent superior 1
47 Refefent superior 1
48 Asistent med.pr.
49 Asistent med.pr.
50 Asistent medical
51 Asistent medical
Cabinetul primarului
52 Consilier
53 Consilier
Compart.Administrativ
54 Consilier asistent 1
55 Muncitor calificat-sudor
56 Muncitor calificat-zidar
57 Muncitor calificat-tamplar
58 Sofer
59 Sofer
60 Muncitor necalificat
61 Muncitor necalificat
62 Muncitor calificat V
63 Muncitor calif. V
64 Muncitor calif. V
65 Muncitor calificat VI
TOTAL

FP
FP
FP

E
E
E

S
S
S

1
1
1

-

FP
FP
FP
FP
PC
PC

E
E
E
E
E
E

M
S
S
M
SSD
M

1
1
1
1
1
1

1
-

FP
PC

E
E

M
G

1
1

-

PC
PC
PC

S
M
S
S

1
1
1

PC

E
E
E
E

1
1

FP
FP
FP
FP
FP
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E
E
E
E
E

M
M
M
M
M
PL
PL
PL
PL

1
1
1
1
1
1
1
1
1

-

PC
PC

E
E

S
S

1
1

1
1

FP
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

S
M,G
M,G
M,G
M
M
G
G
M,G
M
M
M,G

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
65

-

1
1
1
1
1
13

STAT DE FUNCTII -PE ANUL 2008
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA,
APARARE CIVILA,TRANSPORT SCOLARI

Cap. 61.02
Nr Denumirea functiei
Crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Inspector I
Inspector III
Maistru I
Asist.medical
Sofer
Sofer
Sofer
Sofer
Sofer auto scolari
Sofer auto scolari
Muncitor calificat I

Functie publica-FP
Personal contractualPC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
E
S
E
S
E
M
E
PL
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M

STAT DE FUNCTII - pe anul 2008
CENTRUL CULTURAL „TUDOR ARGHEZI” TG.CARBUNESTI

CAP.BUGETAR 5010
Nr Denumirea functiei
Crt

1
2
3
4
5
6

Referent IA
Referent II
Referent ¼
Magaziner II
Muncitor calif. V
Muncitor calificat VI

Functie publica-FP
Personal contractualPC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
C
M
E
M
E
S
E
M
E
M
E
M,G

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- prevederile Legii 188/1999, actualizată - privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;
- Avizul favorabil nr.1440438/20.06.2008 pentru functiile publice din cadrul Serviciului Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanei
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă transformarea a doua posturi de personal contractual, în funcţii publice conform
anexei nr.1.
Art.2.- Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama şi statul de funcţii
pentru Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg Carbunesti , prevăzute în
anexele nr.2 şi nr.3.
Art.3.- Începand cu aceeaşi dată, se aprobă Lista functiilor publice pentru Serviciul Public
Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Tg Carbunesti, prevăzută în anexa nr.4.
Art.4.- Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 59

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ANEXA NR.3la HCL nr. 59/2008
STAT DE FUNCTII
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL
DE EVIDENTA A PERSOANELOR
Pe anul 2008

Nr Denumirea functiei
Crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Functie publicaFP
Personal
contractual-PC

SEF SERVICIU
Consilier debutant
Referent superior1
Referent superior1
Referent superior1
Referent asistent 1
Consilier asistent 3
Referent superior 1
Referent asistent 3
Referent debutant
Consilier debutant
TOTAL

Functie de
exec.-E
Functie de
conduc.-C

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

Studii sup.-S
Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M GeneraleG

C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

Nr.total
De
posturi

Din
care
vacante

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

1
1

S
S
M
M
M
M
S
M
M
M
S

ANEXA NR.4 la HCL nr. 59/2008

LISTA FUNCŢIILOR PUBLICE
PENTRU SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE
EVIDENTA A PERSOANEI TG.CARBUNESTI

Nr.
crt.

Funcţia publică
conducere şi execuţie

Clasa
funcţiei
publice

Gradul
profesional

Nr. total
funcţii
publice

1.

Şef serviciu

I

Principal

1

2.
3.
4.
5.
5.

Total funcţii publice de conducere
Consilier

I

Asistent

1
1

Consilier

I

Debutant

2

Referent

III

superior

4

Referent

III

Asistent

2

Referent

III

debutant

1

Total funcţii publice de execuţie

10

Total funcţii publice

11

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor pentru alimentarea cu apă potabilă şi tarifelor pentru canalizare,
în vederea avizării de către ANRSC Bucureşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Ordinul 65/28.02.2007 privind aprobarea si Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare;
-Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea preţului la apa potabilă prezentată prin
Memoriul Justificativ anexat cererii nr. 3523/26.06.2008 a SC APAREGIO SA;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1. Se aprobă preţul de 2,58 lei /mc (fără TVA) pentru alimentarea cu apă potabilă şi tariful de
0,43 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare în vederea avizării de către ANRSC Bucureşti.
Art.2. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de
specialitate din cadrul SC Aparegio SA- CED Tg. Cărbuneşti şi şeful CED Tg. Cărbuneşti .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 13 voturi pentru şi 2 voturi contra, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 60

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifelor lei/mc pentru ridicarea şi transportarea gunoiului menajer
pentru populaţie şi agenţii economici

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului buget, contabilitate, resurse umane;
- expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei de Servicii Comunale Tg.
Cărbuneşti privind fundamentarea tarifelor percepute pentru ridicarea şi transportul gunoiului menajer;
- prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Ordinul 109/2007 privind aprobarea Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă tariful de 22,47 lei/mc(fără TVA), respectiv 26,74 lei/mc(cu TVA) pentru
agenţii economici.
Art.2.- Se aprobă următoarele tarife pentru populaţie: 0,13mc/persoană/lună, adică
2,92 lei/ persoană / lună (fără TVA), respectiv 3,5 lei/persoană/lună(cu TVA).
Art.3.- Directorul şi biroul contabilitate din cadrul Direcţiei de Servicii Comunale
Tg.Cărbuneşti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 61

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Tg.Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-

proiectul de hotărîre;
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
expunerea de motive;
raportul de specialitate al d-lui Stănoiu Ion Dan;
prevederile art. 10, lit. (d), al Legii 481/2004, Legea protecţiei civile, modificată şi
completată prin Legea nr.212/2006;
prevederile art. 4 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
prevederile art. 6 alin. (1) din Ordinul nr. 132/2007, pentru aprobarea Metodologiei de
elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor;

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

HOTARASTE

Art.1.- Se aprobă Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului Tg.Cărbuneşti,
prevăzut în anexă, care face parte din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul oraşului,
şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă şi
compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 62

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Reabilitare străzi
oraş Tg.Carbunesti - str.Pietii, str.Garii şi str.Plopilor”
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 Integrare Europeana ;
- prevederile Legii 215/2001 a administaratiei publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- studiul de fezabilitate ,,Reabilitare strazi oras Tg.Carbunesti - str.Pietii, str.Gării şi str.Plopilor nr.363-2/2008,intocmit de S.C.Romproiect Data S.R.L.Targu Jiu .
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului ,,Reabilitare strazi oraş Tg.Carbunestistr.Pietii, str.Garii şi str.Plopilor ” şi Indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexă, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Primarul orasului Tg.Carbunesti si compartimentele de specialitate din cadrul institutiei
vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 63

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexă la HCL nr. 63/2008

INDICATORII TEHNICO-ECONOMMICI
ai
Proiectului ,,Reabilitare străzi
oraş Tg.Carbunesti - str.Pietii, str.Garii şi str.Plopilor”

Conform devizelor generale estimative executate pe fiecare strada in parte,valorile totale
sunt :
1. Strada Pietii cu valoare totala de 1.515.550 lei cu T.V.A. ;
2. Strada Garii cu valoare totala de 935.962 lei cu T.V.A. ;
3. Strada Plopilor cu valoarea totala de 280.591 lei cu T.V.A..
Valoarea totala a investitiei ,,Reabilitare strazi oras Tg.Carbunesti(Str.Pietii,Str.Garii si
Str.Plopilor) ’’ este de 2.451.793 lei cu T.V.A.

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea finanţării a 3% din cheltuielile eligibile si a cheltuielilor neeligibile ale proiectului
,,REABILITARE STRAZI ORAS TG.CARBUNESTI-STR.PIETII, STR.GARII ŞI STR.PLOPILOR”

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 Programe Europene;
- prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala,cu modificarile si completarile
ulterioare;
-studiul de fezabilitate ,,Reabilitare strazi oraş Tg.Carbunesti- Str.Pietii, Str.Garii si Str.Plopilor”.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE

Art.1.- Consiliul Local al orasului Tg.Carbunesti se obligă să suporte procentul de 3% din
valoarea cheltuielilor eligibile de finanţare, cât şi cheltuielile neeligibile ale proiectului ,,Reabilitare
străzi oraş Tg.Cărbuneşti - Str.Pietii, Str.Garii si Str.Plopilor”.
Art.2.- Primarul orasului si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei,vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 64

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind declararea zonei Stadionului local Tg. Cărbuneşti ca zonă periurbană

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 Comp. Integrare Europeană;
- prevederile Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- prevederile Legii 215/2001, privind administraţia publică locală cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE

Art.1.- Se declară zona Stadionului local Tg. Cărbuneşti, situat pe strada Mitropolit Nestor
Voinicescu, zonă periurbană.
Art.2.- Primarul orasului si compartimentele de specialitate din cadrul Primariei, vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 65

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg-Carbunesti în viitoarea editie a
campionatului Ligii a IV-a – an competitional 2008-2009, cât si noua structura organizatorica
a C.S. Gilortul Tg-Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al delegatului echipei C.S. Gilortul Tg-Carbunesti, d-l Luntraru Cristian;
- prvederile Legii nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului ;
- prevederile Legii nr.215 /2001 modificata si completata –privind administratia publica locala,
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aprobă participarea echipelor de fotbal seniori si juniori C.S Gilortul Tg-Carbunesti
în viitoarea editie a campionatului Ligii a -IV-a, an competitional 2008-2009.
(2) Sumele necesare a fi utilizate pentru participarea echipelor de fotbal se vor aproba prin
rectificare bugetara.
Art.2.- Se aproba structura privind persoanele care vor conduce Clubul Sportiv Gilortul
Tg-Carbunesti , în urmatoarea componenta:
- Presedinte – ing.jr. Mazilu Mihai-Viorel
- Vicepresedinte - Fugaru Ion
- Delegat- Luntraru Cristian
- Contabil - Ciontescu Constanta
Art.3.- Se aprobă ca următoarele persoane să facă parte din Consiliul de Administratie al C.S
Gilortul , având calitatea de membrii:
- Haiducescu Florin- consilier local
- Birău Dănuţ- consilier local
- Motorga Florin – consilier local
- Popescu Nicolae - consilier local
- Novac Romulus – consilier local
Art.4.- Primarul orasului, persoanele nominalizate la art.2 şi art.3 şi compartimentele de resort
din cadrul Primariei, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 66

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind reconstituirea Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U) şi modificarea taxelor pentru
emiterea Acordului Unic
Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti:
Având în vedere;
-expunerea de motive;
-raportul de specialitate al compartimentului Urbanism şi amenajarea teritoriului;
-proiectul de hotărâre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-prevederile Legii nr.50/1991 republicată în 2006 şi Ordinul nr.1430/2005 al M.T.C.T. –pentru
aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor;
-prevederile H.C.L.nr.72//19.07.2002 şi H.C.L nr.60/19.06.2003.
-prevederile Legii nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1.- Se aprobă reconstituirea Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) a oraşului Tg. Cărbuneşti
pentru emiterea Autorizaţiilor de Costrucţie (A.C.) în următoarea componenţă:
- ing. jr. Mazilu Mihai - primar; Surlea Iulia- referent de specialitate urbanism; Dogaru
Ovidiu – secretarul oraşului; -Luntraru Cristian - biroul urbanism;- Călugăru Mihaela-gospodărie urbană
; Stăiculescu Constantina- membru în comisia de specialitate de urbanism a Consiliului local;
- Reprezentanţii avizatorilor de utilităţi:
-Serviciul public Tg-Cărbuneşti (apă, canal, salubritate, );
-S.C Electrica SA (energie electrică);
-S.C Distrigaz SA;
-Romtelecom (telefonie);
- Reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor descentralizate ale administraţiei publice centrale:
-Protecţia Civilă Tg-Jiu;
-Agenţia de protecţie a Mediului Tg-Jiu;
- Direcţia de Sănătate Publică Tg-Jiu;
- P.S.I Tg-Jiu.
Art.2.- Se modifică art.2 din HCL nr.60/11.06.2003 şi va avea următorul conţinut:
- pentru asigurarea funcţionării structurii de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice se
aprobă următoarele taxe pentru Acordul Unic:
- taxe Acord Unic: –pentru persoane juridice - 50 lei;
–pentru persoane fizice - 20 lei.
Art.3.- Primarul orasului, persoanele nominalizate la art. 1 şi compartimentele de resort din cadrul
Primariei, vor asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 67

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 10377 /05.06.2008 si dosarul intocmit de d-l Ganescu Daniel, privind
atribuirea a unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp. (14m x 32,5m) lotul nr.18, d-lui GĂNESCU DANIEL , CNP: 17310181161, în satul
Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 68

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind

HOTĂRÂRE
atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 9935/28.05.2008 si dosarul intomit de d-l Roncea Ionut -Catalin.,privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
480,00 mp(16m x 30m) lotul nr. 24, d-lui RONCEA IONUŢ CĂTĂLIN, CNP: 1830624181137, în
satul Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situatie anexat, care face parte integrantă din prezenta
hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 69

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind inventarierea în domeniul privat al orasului Tg-Carbunesti a terenului în suprafata de S = 85 mp,
teren situat în orasul Tg-Carbunest, strada Aleea Castanilor
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;
- planul de situatie scara 1:500 , intocmit de Avram St. Gheorghe;
- prevederile Legii nr.215/2001 actualizata privind administratia publica locala;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al terenurilor;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1. – Se aprobă inventarierea în domeniul privat al oraşului Tg-Carbunesti a terenului în
suprafata de S=85 mp, teren situat în orasul Tg-Carbunesti, strada Aleea Castanilor, lângă Spitalul
orasului Tg-Carbunesti.
Art.2 - Primarul orasului si compartimentele de resort, din cadrul Primariei, vor asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 18.07.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 18 iulie 2008
Nr. 70

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea alocaţiei de hrană pe copil/zi la Creşa de Copii Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 37 din 26 martie 2008 – privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar;
- referatul nr. 12.720 / 23.07.2008 întocmit de dna Luntraru Codruţa – coordonator la Creşa de
Copii Tg. Cărbuneşti ;
- procesul-verbal încheiat în data de 22.07. 2008 între Creşa de Copii Tg. Cărbuneşti reprezentată
prin asistent medical coordonator Luntraru Codruţa şi Comitetul de părinţi ;
- H.G. nr. 429 din 16.04.2008 privind nivelul alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din
unităţile sanitare publice ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă alocaţia de hrană pe copil/zi la Creşa de Copii Tg. Cărbuneşti în sumă de 6 lei,
începând cu data de 01.08.2008, din care : - 3 lei – contribuţie părinţi pentru copii înscrişi în creşă ;
- 3 lei – contribuţie buget local- venituri proprii.
Art.2.- Sumele încasate lunar din contribuţia părinţilor se depun la casieria instituţiei, constituind
sursă de venituri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli, cod 21.33.02.10 şi se vor utiliza pentru
achiziţionarea de alimente.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi Creşa de
Copii Tg. Cărbuneşti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 31.07.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Constantin Mihăilescu
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 31 iulie 2008
Nr. 71

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării, prin licitaţie publică, a terenului în suprafata de 2.875 mp, situat în
Tg.Carbunesti, Str. Teilor, pentru realizarea unei fabrici de productie- produse de panificatie

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public şi privat;
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare ;
-Cererea cu nr. 11.905/08.07.2008.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Raportul de evaluare pentru terenul în suprafaţă de 2.875 mp, situat în str. Teilor,
întocmit de evaluator independent BERCA VASIILE, înregistrat la nr. 13012 /28.07.2008.
Art.2.- (1) Se aprobă scoaterea la licitatie publica în vederea vânzarii a terenului în suprafaţă de
2.875 mp , situat în strada Teilor.
(2) Pretul de pornire la licitatie este de 24,47 lei / mp, echivalentul a 6,82 EURO / mp.
Art.3.- Terenul se vinde în scopul edificarii unei fabrici de productie -produse de panificatie.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura
ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 31.07.2008,
cu 13 voturi pentru şi o abţinere, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 31 iulie 2008
Nr. 72

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliuluil Local nr. 55/02.09.1999, privind însuşirea
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public şi privat;
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , art. 36 alin (2) litera c);
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Tg.Carbunesti, prevazut
în anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 se completeaza şi se modifica, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti, vor
asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 31.07.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 31 iulie 2008
Nr. 73

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţurilor pentru alimentarea cu apă potabilă şi tarifelor pentru canalizare,
avizate de către ANRSC Bucureşti

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 CED Tg. Cărbuneşti ;
- prevederile legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
- prevederile legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
-Ordinul 65/28.02.2007 privind aprobarea si Metodologiei de stabilire ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare;
-Structura pe elemente de cheltuieli pentru stabilirea preţului la apa potabilă prezentată prin
Memoriul Justificativ anexat cererii nr. 3523/26.06.2008 a SC APAREGIO SA;
- avizul ANRSC Bucureşti ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1. Se aprobă preţul de 2,58 lei /mc (fără TVA) pentru alimentarea cu apă potabilă şi tariful de
0,43 lei/mc (fără TVA) pentru canalizare avizate de către ANRSC Bucureşti.
Art.2. Cu ducere la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează compartimentul de
specialitate din cadrul SC Aparegio SA- CED Tg. Cărbuneşti şi şeful CED Tg. Cărbuneşti .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 31.07.2008,
cu 11voturi pentru, 2 voturi contra şi o abţinere din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 31 iulie 2008
Nr. 74

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 37 din 26 martie 2008 – privind reglementarea unor măsuri financiare
în domeniul bugetar;
-referatul nr. 13.915/14.08.2008 întocmit de Bototeanu Elvira responsabil sala de sport;
-referatul nr. 13.801/13.08.2008 intocmit de Luntraru Alexandru inginer horticultor ½ norma ;
- referatele nr. 13.853/13.08.2008,13.894/14.08.2008 întocmit de Golumbu Mircea consilier asist.;
-referatul nr. 13.924/14.08.2008 întocmit de Marian Elena consiler in cadrul biroului agricol;
-referatul nr. 13.846/13.08.2008 întocmit de Popescu Emilia cons. pr.- compartimentul de integrare;
-adresa nr. 3.667/07.08.2008 înaintata de Spitalul Orasenesc Tg. Carbunesti;
-referatul nr. 13.152/30.07.2008 întocmit de Ilie Elena asistent medical serviciul SVSU;
-adresa nr. 14.073/19.08.2008 emisa de Centrul Financiar Tudor Arghezi Tg. Carbunesti;
-referatul nr.13.909/14.08.2008 întocmit de Calina Adrian compartimentul de integrare;
-referatele nr. 13.937/14.08.2008, 23.936/14.08.2008 întocmite de Luntraru Codruta asistent
medical la Cresa de copii Tg. Carbunesti;
-referatul nr.13.879/14.08.2008 intocmit de Golumbu Maria compartiment asistenta medicosociala;
-referatul nr. 13.935/.14.08.2008 întocmit de Stancioi Nicolae coordonator Serv. Pol. Comunitară;
-referatele nr. 14087,13929/14.08.2008 întocmite de Calugaru Mihaela - gospodarire urbana;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul 2008 în sumă de
14.909,32 mii lei, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate integral
sau parţial din venituri proprii astfel :
a) Administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral din
venituri proprii;
b) Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, Direcţia de Servicii Comunale = 935,8 mii lei -activitate
finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local, conform anexei nr.2 ;
c) Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)= 81mii lei
;
d) Buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Constantin Mihăilescu
p.Secretar,
Alina Dăianu
Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 75

Anexa nr.1 la HCL nr. 75/26.08.2008
- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire indicator
Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214
TOTAL VENITURI

Preved.
Iniţiale

Preved.
Rectif.

Influenţe

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.717
3.719,17
45
15
31
56
70
150

2.797
3.962,32
45
15
31
56
70
150

+80
+243,15
0
0

126
14.586,17

126
14.909,32

0
+323,15

0
0
0
0

0
0

B. CHELTUIELI

- MII LEI-

Nr
crt

Denumire indicator

Cod capitol

1.

Autorităţi publice

51.02 din care:

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10

11

12

13

- titlul 20
- titlul 71
sub.cap.bug.51.02.01.03
Serviciul com. de ev a populaţiei 54.02 din care :
+imprumut bcr
54.02.10
Titlu 10
54.02.50
Titlul 10
Tranzacţii prin datoria publică şi 55.02
împrumutul
Transferuri cu caracter general intre 56.02
diferite nivele de administratie 6,5%
ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
61.02.05din care :
titlul 20
Poliţia comunitară
61.02.03.04 din care :
titlul 20
Învăţământ
65.02 din care :
titlul 10
titlul 20
Sănătate,spital
66.02
Titlul 20
Titlul 71
Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu

67.02 din care :
titlul 51
sub.cap.67.02.05.01
Creşă
68.02.11
Titlul 10
Titlul 20
Asist persoane handicap + ajutoare 68.02 din care :
soc
titlul 57
sub.cap.68.02.50 = +4
Locuinţe ,servicii şi dezvoltare
70.02 din care :
titlul 10
titlul 20
Subcap. 70.02.50 = +26,7
Subcap. 70.02.06 = +30
titlul 51
titlul 71
sub.cap 70.02.50 = +7,5
Transpoarte, drumuri şi străzi
84.02 din care :
sub.cap.84.02.03.03
titlul 20:
TOTAL CHELTUIELI

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe

2.520,20

2.556,35

+36,15

394,40
125

424,95
130,6

+30,55
+ 5,6

820,75
630,95
206
189,80
113,4
62

830,75
630,95
206
199,8
123,4
62

+10
0
0
+10
+10
0

36

36

254
109,80
414,52
45,32
4.302,85
3.538
448,85
14
14
0

254,2
110
420,22
51,02
4.337,85
3.538
483,85
108
44
64

+0,2
+0,2
+5,70
+5,70
+35
0
+35
+94
+30
+64

570,10
250,60

572,60
253,10

+2,5
+2,5

242,95
136
85,45
989,5
612,50

244,95
136
87,45
993,5
616,5

+2
0
+2
+4
+4

2.955,05
101,8
575,15

3.073,65
141,2
631,85

+118,6
+39,40
+56,7

45
2.232,30

60
2.239,80

+15
+7,5

1.404,25

1.419,25

+15

445,6
14.586,17

460,6
14.909,32

+15
+323,15

0

Anexa nr.2 la HCL nr. 75/26.08.2008

Nr.
Crt.
1.
2.

3.

4.

Denumire
indicator
Venituri curente
Subventii
pentru
institutii publice
TOTAL
VENITURI
Cultura,recreere si
religie

Cod capitol
33.10
43.10

67.10.03.06

Locuinte,servicii si 70.10.50
dezvoltare
TOTAL
CHELTUIELI

Program
initial
640,2
295,6

Program
rectificat
637,7
298,1

Influente pe an

935,8

935,8

0

480,8

480,8

+0

455

455

0

935,8

935,8

0

-2,5
+2,5

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate
al primarului oraşului Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Birău Simona- consilier superior;
- HCL nr. 58/2008 ;
-prevederile art.36 alin(2), litera a) şi alin.(3) litera b) din Legea nr.215/2001-privind
administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE

Art.1.- Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al
primarului orasului Tg.Carbunesti , conform anexelor nr.1 si 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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 12 voturi pentru, şi 3 abţineri din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 76

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

CONSILIUL LOCAL TG CARBUNESTI
JUDETUL GORJ
anexa nr.2
la HCL nr. 76/26.08.2008

STAT DE FUNCTII
APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORASULUI TG CARBUNESTI
pe anul 2008
Nr Denumirea functiei
Crt

1
SECRETAR
2
AUDITOR SUPERIOR 1
Birou Buget Contabilitate
Resurse Umane
3
SEF BIROU
4
Consilier superior 3
5
Consilier principal 1
6
Consilier superior 3
7
Referent superior 2
8
Consilier principal 3
9
Referent debutant
10 Inspector debutant
Birou impozite si taxe
11 SEF BIROU
12 Referent debutant
13 Consilier superior 1
14 Consilier asistent 3
15 Referent superior 2
16 Referent debutant
Compart. Urbanism,amenaj.
Terit.,gosp.urbana
17 Referent spec.sup.1
18 Consilier principal 1
19 Referent superior 1
20 Referent superior 1
21 Inspector specialitate II
Biroul adm.dom.public si
Privat
22 SEF BIROU
23 Referent asistent 3
24 Consilier juridic asistent1
25 Referent superior 1
26 Consilier asistent 1
27 Inspector specialitate II

Functie
publica-FP
Personal
contractualPC
FP
FP

Functie
de Studii sup.-S
Nr.total
exec.-E
Scurta durata- De posturi
Functie de
SSD
Existente
conduc.-C
Postlic.-PL
Medii-M
Generale-G
C
S
1
E
S
1

Din
care
vacante
-

FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP

C
E
E
E
E
E
E
E

S
S
S
S
M
S
M
S

1
1
1
1
1
1
1
1

1
-

FP
FP
FP
FP
FP
FP

C
E
E
E
E
E

S
M
S
S
M
M

1
1
1
1
1
1

1
-

FP
FP
FP
FP
PC

E
E
E
E
E

SSD
S
M
M
S

1
1
1
1
1

-

FP
FP
FP
FP
FP
PC

C
E
E
E
E
E

S
M
S
M
S
S

1
1
1
1
1
1

1
-

Comp de integrare europeana
28 Consilier principal 2
29 Consilier principal 2
30 Consilier asistent 3
Compartiment agricol
31 Referent superior 1
32 Consilier asistent 2
33 Consilier juridic asistent 3
34 Referent superior 1
35 Subinginer I
36 Referent III
Relatii cu publicul,
mass-media, depart.RECL
37 Referent superior 1
38 Consilier minoritati
Muncit.necalif.
39 Inspector specialitate III
40 Referent III
41 Inspector debutant
42 Inspector relaţii publice
debutant
Compartimentul
Asistenta medico-sociala
43 Ref.superior 1
44 Ref.superior 3
45 Referent superior 1
46 Referent superior 1
47 Refefent superior 1
48 Asistent med.pr.
49 Asistent med.pr.
50 Asistent medical
51 Asistent medical
52 Asistent medical
53 Asistent medical
Cabinetul primarului
54 Consilier
55 Consilier
Compart.Administrativ
56 Consilier asistent 1
57 Muncitor calificat-sudor
58 Muncitor calificat-zidar
59 Muncitor calificat-tamplar
60 Sofer
61 Sofer
62 Muncitor necalificat
63 Muncitor necalificat
64 Muncitor calificat V
65 Muncitor calif. V
66 Muncitor calif. V
67 Muncitor calificat VI
TOTAL

FP
FP
FP

E
E
E

S
S
S

1
1
1

-

FP
FP
FP
FP
PC
PC

E
E
E
E
E
E

M
S
S
M
SSD
M

1
1
1
1
1
1

1
-

FP
PC

E
E

M
G

1
1

-

PC
PC
PC
PC

E
E
E
E

S
M
S
S

1
1
1
1

1
1

FP
FP
FP
FP
FP
PC
PC
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

M
M
M
M
M
PL
PL
PL
PL
PL
PL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

PC
PC

E
E

S
S

1
1

1
1

FP
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

S
M,G
M,G
M,G
M
M
G
G
M,G
M
M
M,G

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
67

1
1
1
13

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxelor pentru activităţile sportive ce se desfăşoară
în sala de sport- proprietate publică a oraşului Tg. Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei cintescu Constanţa –şef birou contabilitate, resurse umane;
- referatul nr. 12.613 / 21.07.2008 privind majorarea tarifelor de închiriere;
- protocolul nr. 12.592 / 21.07.2008 privind predarea – primirea sălii de sport de la CNTA Tg.
Cărbuneşti , administrată direct de către Primărie prin aparatul de specialitate al primarului;
- Legea nr.273/2006 – privind Finanţele Publice Locale, cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- HCL 58 / 18.07.2008 – privind aprobarea organigramei şi a statutului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului oraşului Tg. Cărbuneşti;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.– (1) Începând cu data de 01.09.2008 se aprobă taxa de închiriere pentru activităţile sportive ce
se desfăşoară în sala de sport a oraşului Tg. Cărbuneşti, de către persoanele care practică sport amator, în
sumă de 10 lei / oră / persoană.
(2) Fiecare persoană care practică sport şi achită taxa de 10 lei / oră / persoană are dreptul la
maxim două ore / zi , în cadrul programului sălii de sport, fără a afecta orele de curs.
(3) Solicitarea se va face prin cerere scrisă, cu cel puţin trei zile înainte de desfăşurare, avizată
de responsabilul sălii de sport, aprobată de ordonatorul principal de credite şi şeful de birou, însoţită de
dovada plăţii(chitanţă), ce se va obţine de la casieria instituţiei sau de la responsabilul sălii de sport.
Art.2. – Pentru competiţii sportive ce se desfăşoară în sala de sport , de către diferite cluburi sportive,
asociaţii sportive cu/fără personalitate juridică şi au sediul în afara oraşului Tg. Cărbuneşti se aprobă
taxa de 100 lei/oră.
Art.3. – Pentru desfăşurarea unor competiţii naţionale la diferite discipline sportive se aprobă taxa de
200 lei/oră.
Art.4. – Competiţiile sportive organizate de instituţiile de învăţământ local şi de Primăria oraşului Tg.
Cărbuneşti se desfăşoară fără plată.
Art.5. – Pentru competiţiile judeţene şi interjudeţene, indiferent de organizator, desfăşurate în sala de
sport se aprobă taxa de 100 lei / oră.
Art.6. – Practicarea sportului de performanţă sau de amator se face numai în limitele dotării sălii de
sport, cu aparatele sportive existente .
Art.7. – Practicarea sportului de performanţă în sala de sport a oraşului, de persoane cu domiciliul în
oraşul Tg. Cărbuneşti, are loc conform programului de activitate al sălii de sport, stabilit de Colegiul
Naţional ,,Tudor Arghezi” şi de primarul oraşului Tg. Cărbuneşti, fără să afecteze procesul de
învăţământ, iar dacă la cererea scrisă, persoana dovedeşte cu acte că face sport de performanţă şi este
legitimat la un club sportiv, i se aprobă închirierea sălii de sport fără plata taxei, pe timp limitat.
Art.8.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti şi Colegiul
Naţional ,,Tudor Arghezi” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Constantin Mihăilescu
p. Secretar,
Alina Dăianu
Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 77

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea obligaţiilor şi răspunderile ce revin cetăţenilor , agenţiilor economici , instituţiilor
publice şi asociaţiilor de proprietarii din oraşul Tg. Cărbuneşti pe linia gospodăririi oraşului şi
sancţiunile ce se vor aplica în caz de nerespectare
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunesti,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre:
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- expunerea de motive ;
- raportul de specialitate al biroului Gospodărie Urbană şi Protecţia Mediului
- prevederile O.G.nr. 21 /2002- privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi prevederile
Legii nr. 515/2002- privind aprobarea O.G. nr.21 /2002;
- notele de constatare efectuate de Garda Naţionala de Mediu Gorj;
- prevederile O.G. nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă obligaţiile şi răspunderile ce revin cetăţenilor oraşului Tg. Cărbuneşti pe linia
gospodăririi oraşului şi sancţiunile ce se vor aplica în caz de nerespectare, conform O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, prevăzute în
anexa nr.1.
Art.2.- Se aprobă obligaţiile şi răspunderile ce revin instituţiilor publice, agenţiilor economici şi
asociaţiilor de proprietari din oraşul Tg. Cărbuneşti pe linia gospodăririi oraşului şi sancţiunile ce se vor
aplica în caz de nerespectare, conform O.G. nr.21/2002 -privind gospodărirea localităţilor urbane şi
rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002, prevăzute în anexa nr.2.
Art.3.- Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor săvârşite se va face
de către primar,
viceprimar, secretar, referenţi din cadrul poliţiei comunitare şi salariaţi din cadrul Primăriei, anume
împuterniciţi prin dispoziţie a primarului.
Art.4.- Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Primarul orasului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Cărbuneşti vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 78

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Anexa nr.1 la HCL nr. 78/26.08.2008
Obligaţiile şi răspunderile ce revin cetăţenilor oraşului Tg. Cărbuneşti pe linia gospodăririi
oraşului şi satelor aparţinătoare şi sancţiunile ce se vor aplica în caz de nerespectare, conform
O.G. nr.21/2002 -privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin
Legea nr. 515/2002
art.1).Întreţinerea şi curăţenia locuinţelor pe care le deţin în proprietate sau cu chirie, a anexelor
gospodăreşti, a curţilor şi a împrejmuirilor acestora; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 100 lei – 1000 lei ;
art.2).Curăţirea faţadelor locuinţelor şi a altor construcţii amplasate la frontul străzii, tencuirea
zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de Consiliul Local;nerespectarea obligaţiei
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100-1000lei ;
art.3). Finalizarea construcţiilor începute în baza autorizaţiilor de construcţii eliberate de primar în
condiţiile şi termenele stabilite; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 500 lei – 2000 lei;
art.4).Repararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor; nerespectarea obligaţiei constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei –1000 lei ;
art.5).Menţinerea curăţeniei pe trotuare, partea carosabilă a străzii (drumului comunal ), pe
porţiunea din dreptul gospodăriei şi a locurilor de parcare pe care le folosesc; nerespectarea obligaţiei
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei – 1000 lei ;
art.6).Îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe
care le folosesc în diferite scopuri; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 100 lei – 1000 lei
art.7).Păstrarea curăţeniei pe arterele de circulaţie şi în locuri publice; nerespectarea obligaţiei
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei – 1000 lei ;
art.8).Respectarea măsurilor stabilite de Consiliul local şi Consiliul Judeţean, pentru asigurarea
igienei publice şi a curăţeniei localităţi; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 100 lei -1000 lei ;
art.9).Depozitarea rezidurilor menajere şi a gunoaielor numai în locurile special amenajate de
autorităţile administraţiei publice locale; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei -1500 lei ;
art.10). Curăţirea mijloacelor de transport, la intrarea acestora pe drumurile publice; nerespectarea
obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei -1000 lei ;
art.11). Curăţirea şi întreţinerea şanţurilor, rigolelor şi podeţelor aferente proprietăţii;nerespectarea
obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei -1000 lei;
art.12). Depozitarea materialelor de construcţii (nisip , balast , lemne şi alte materiale de
construcţii), utilaje agricole pe partea carosabilă, rigolă, şanţ, trotuar şi zone ce aparţin domeniului
public şi privat, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei –2000 lei;
art.13). Întreţinerea în mod necorespunzător a spaţiilor verzi din faţa proprietăţii, constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100lei – 1000lei;
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art.14). Neridicarea autovehiculelor nefuncţionale din parcări, spaţii verzi şi alte spaţii ce aparţin
domeniului public constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-1000 lei;
art.15). Distrugerea prin orice mijloace (parcare vehicule sau autovehicule , depozitare deşeuri,
depozitare materiale de construcţii) a spaţiilor verzi şi a materialului floricol constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 300 lei – 2000 lei;
art.16). Distrugerea mobilierului urban (băncuţe, coşuri de gunoi, grilaje metalice, containere,
balustrade, cabine telefonice, echipamente din locurile de joacă, indicatoare circulaţie) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 lei – 2000 lei ;
art.17). Lăsarea animalelor libere şi nesupravegheate, distrugerea culturilor atât proprietate privată
cât şi publică constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei – 2000 lei;
art.18). Depozitarea diferitelor materiale şi obiectelor pe casa scării a clădirii (bloc) constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100-1000 lei;
art.19). Executarea de săpături neautorizate şi neaducerea amplasamentului la starea iniţială
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400– 2000 lei ;
art. 20). Circulaţia autovehiculelor pe trotuare, alei , spaţii verzi constituie contravenţie si se
sancţionează cu amendă de la 200 –1000 lei ;
art.21). Oprirea, staţionarea autovehiculelor pe trotuare, alei, spaţii verzi, precum şi blocare intrării
în sediul instituţiilor , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200- 1000 lei;
art.22). Reparare autovehiculelor în locuri nepermise, aruncarea pieselor şi lubrefianţilor în
parcări, pe spaţiile verzi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200– 1000 lei;
art.23) Depozitarea deşeurilor industriale , agricole în alte locuri , decât cele stabilite de Consiliul
Local , constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300-2000 lei ;
art.24). Aruncarea hârtiilor, ambalajelor de orice fel , mucurilor de ţigară pe străzi, trotuare, zone
verzi, parcuri şi Săli de spectacole, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 -1000
lei;
art.25). Aruncarea şi depozitarea pe străzi , în parcuri, pe locurile de joaca pentru copii, pe terenuri
virane , pieţe, oboare, pe malurile cursurilor de apă şi în alte locuri publice neautorizate a gunoaielor
menajere, stradale sau altor reziduri şi gunoaie de orice fel, constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 400 lei -1 500 lei;
art.26). Nerespectarea masurilor de ordine stabilite în pieţe , târguri şi oboare potrivit legislaţiei în
vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 – 500 lei;
art.27). Distrugerea , degradarea sau murdărirea statuilor , monumentelor istorice , constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200-2000 lei ;
-2-

Anexa nr.2 la HCL nr. 78/26.08.2008
Obligaţiile şi răspunderile ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici şi asociaţiilor de
proprietari din oraşul Tg. Cărbuneşti pe linia gospodăririi oraşului şi satelor aparţinătoare şi
sancţiunile ce se vor aplica în caz de nerespectare, conform O.G. nr.21/2002 -privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată prin Legea nr. 515/2002
Art.1. Să întreţină în stare corespunzătoare imobilele în care îşi desfăşoară activitatea , prin
efectuarea lucrărilor de reparaţii , amenajări şi alte lucrări specifice; nerespectarea obligaţiei constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 – 2000 lei;
Art.2. Să asigure repararea, spălarea geamurilor vitrinelor , înlocuirea celor sparte întreţinerea
firmelor şi a faţadelor imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv spălarea, curăţirea şi
zugrăvirea periodică a acestora ; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionea cu
amendă de 400 – 2000 lei;
Art.3. Să asigure curăţenia la locurile de depozitare a materialelor, în curţi interioare şi pe celelalte
terenuri pe care le deţin precum şi pe căile de acces ; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi
se sancţionează cu amendă de la 400- 2000 lei;
Art.4. Să asigure igiena în imobilele şi incintele deţinute, sub orice formă, prin activităţi de
curăţare,dezinsecţie şi deratizare; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 300 –1500 lei;
Art.5. Să depoziteze corespunzător rezidurile menajere, industriale, agricole precum şi materialele
refolosibile, în locurile special amenajate de către Consiliul Local; nerespectarea obligaţiei constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 – 2000 lei;
Art.6. Să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, părţii carosabile a străzii sau a drumului, a
locurilor de parcare pe care le folosesc şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa de pe trotuarele din dreptul
imobilelor şi incintelor în care îşi desfăşoară activitatea; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 2500 lei;
Art.7. Să respecte măsurile stabilite de consiliile locale şi judeţene pentru asigurarea igienei publice
şi curăţeniei în localitate ; nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 500- 2500 lei;
Art.8. Să asigure curăţirea mijloacelor de transport şi a utilajelor la intrarea pe drumurile publice;
nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 –2500 lei;
Art 9. Depozitarea materialelor de construcţii pe partea carosabilă, rigolă sau zone verzi, etc.,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 2500 lei;
Art.10. Întreţinerea spaţiilor verzi, curăţirea şanţurilor şi a rigolelor din faţa unităţii şi a blocurilor ;
nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 –2000 lei;
Art.11. Distrugerea prin orice mijloace(parcare, depozitare gunoaie ,etc.) a spaţiilor verzi, a
mobilierului urban (băncuţe, coşuri de gunoi, containere ), trotuarelor şi aleilor, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 500-2500 lei ;
Art.12. Să asigure lucrări de reparaţii, zugrăveli şi vopsitorii la faţadele blocurilor ,instituţiilor etc,
să execute lucrări de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor verzi din jurul blocurilor şi instituţiilor;
nerespectarea obligaţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 – 2000 lei ;
Art.13. Depozitarea deşeurilor de orice fel în locurile special amenajate, fără a avea contract de
prestări servicii cu Direcţia de Servicii Comunale, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă
de la 500 – 2.500 lei;

ROMÂNI A
JUDEŢUL GORJ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
TG CARBUNESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al proiectului
„Modernizare baza sportiva – stadionul local din Tg Carbunesti”,
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
-Analizând prevederile Ordonanţei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări
de Legea nr. 71/2007, precum şi pe cele ale Hotărârii Guvernului nr. 602/2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului
de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, precum şi a Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Comisiei privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi aprobării
proiectelor, cu modificările şi completările ulterioare,
-Luând act de Ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze
sportive din spaţiul rural, adoptat de către Comisia privind determinarea oportunităţii, eligibilităţii şi
aprobării proiectelor,
-Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii
devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii,
-Luând act de referatul de aprobare al primarului orasului Tg Carbunesti, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 11455/30.06.2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 14317./22.08.2008, precum şi de proiectul de hotărâre şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
-ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
- analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizare baza
sportiva – stadionul local din Tg Carbunesti ”.
-având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum şi pe cele ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbunesti adoptă prezenta hotărâre.
Art.1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului ,,Modernizare baza sportiva –
stadionul local din Tg Carbunesti”, pentru care se solicită finanţarea în baza Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, instituit prin Ordonanţa Guvernului
nr.7/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnicoeconomici, după cum urmează:
a) valoarea investiţiei.este de 593.789 lei;
b) suprafaţa totală construită este de 14.757 mp.
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Art.2.- Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1,
precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale
bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al orasului
Tg. Carbunesti, prevăzută în anexă.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 79
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ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanţării pentru proiectul
,,Modernizare baza sportiva- stadionul local din 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 compartimentului Integrarea Europeană;
-prevederile legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
-studiul de fezabilitate ,,Modernizare baza sportiva- stadionul local din Tg.Carbunesti ”, întocmit
de SC Asplan SRL Tg.Jiu ;
-ghidul solicitantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din
spatiul rural,adoptat de comisia privind determinarea oportunitatii,eligibilitatii si aprobarii proiectelor;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Consiliul Local al oraşului Tg.Cărbuneşti, se obligă să suporte cofinanţarea în valoare de
133.789 lei, pentru proiectul ,,Modernizare baza sportiva- stadionul local Tg.Carbunesti”.
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 şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 80

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, d-lui Bumbăr Damian
şi Mutulete Alexandrina din comuna Roşia de Amaradia, jud.Gorj, pentru reconstruirea locuinţei ,
afectată de alunecările de teren
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- Hotărârea Consiliului Local nr.48/ 2006.
- P.U.Z –vatra sat Cojani –proiect nr. 39 /2006 realizat de SC.P.V.D. ARHITECT SRL Tg.Jiu;
- Solicitările: nr. 4791/14.07.2008 a doamnei Mutulete Alexandrina şi solicitarea nr.
5264/13.08.2008 a domnului Bumbăr Damian privind atribuirea unui lot de teren, pentru reconstrucţia
locuinţei, în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg-Cărbuneşti;
- Prevederile art.15, lit.d) din Legea nr.50/1991-republicată în 2004-privind autorizarea lucrărilor
de construcţii;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administraţia publică locala, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul de teren cu nr. 220 în
suprafaţă de 1002,66 mp, d-nei MUTULETE ALEXANDRINA din comuna Roşia de Amaradia, pentru
reconstruirea locuinţei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbunesti (plan de situatie
anexat).
Art.2.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existentei construcţiei, lotul de teren cu nr. 221 în
suprafaţă de 1000,33 mp, d-lui BUMBĂR DAMIAN din comuna Roşia de Amaradia, pentru
reconstruirea locuinţei în regie proprie, în vatra de sat Cojani, oraş Tg- Cărbunesti (plan de situatie
anexat).
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor asigura ducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 81

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind

HOTĂRÂRE
atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobat prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 14020/18.08.2008 şi dosarul întocmit de dl. Tebec Ovidiu-Cristian, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp. (14x 32,5) lotul nr. 19, d-lui TEBEC OVIDIU-CRISTIAN, în satul Cojani, oraş TgCărbuneşti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 82

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala,republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobat prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 13.890/14.08.2008 şi dosarul întocmit de dl. Croitoru Florin-Magdalin,
privind atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, în vatra de sat Cojani, oraş TgCărbuneşti;
- H.C.L. nr .40 /24.04.2004 privind lotizarea terenurilor pentru tineri;
- H.C.L.nr.29/2003 privind inventarul domeniului privat al orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp. (14x 32,5) lotul nr. 25, d-lui CROITORU FLORIN-MAGDALIN, în satul Cojani, oraş TgCarbunsti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 83

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind prelungirea contractului de locaţie şi a contractului de servitute încheiat cu S.C.
Vodafone Romania SRL pentru terenurile situate în satul Cojani, oraş Tg Cărbuneşti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
- adresa nr. 12.659/22.07.2008;
- Codul Civil- art.616,617,618 privind dreptul de trecere şi art 1411 şi 1437 privind contractul de
locaţiune;
În temeiul art.45 şi art.123 alin. (1) şi (2) ) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă prelungirea contractului de locaţie pentru terenul în suprafaţă de 400mp şi a
contractului de servitute pentru terenul în suprafaţă de 203 mp, terenuri situate în satul Cojani, oraş Tg
Cărbuneşti, încheiate cu S.C. Vodafone Romania SRL pe o perioadă de 10 (zece) ani.
Art.2.- Se aprobă preţul de 1200 EURO/an pentru suprafaţa de 400 mp – locaţie şi preţul de
100 Euro/an pentru suprafaţa de 203 mp – servitute.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 26.08.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Constantin Mihăilescu

Tg. Cărbuneşti, 26 august 2008
Nr. 84

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞUL TG.CARBUNESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe lunile
septembrie, octombrie şi noiembrie 2008

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;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea
republicată, cu modificările şi completările ulterioare

administraţiei publice locale,

HOTĂRĂŞTE:

Articol unic: Domnul consilier Birău Dănuţ se alege în funcţia de preşedinte de şedinţă, pe
lunile septembrie, octombrie şi noiembrie 2008.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2008,
cu 13 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 12 septembrie 2008
Nr. 85

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- H.G. nr. 962/2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugetele
locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiai, Cercetării şi Tineretului şi finanţarea din bugetul
MECT a unor cheltuieli pentru unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi modificarea şi
completarea unor acte normative;
- referatul nr.15.604/2008 întocmit de doamna Păiuş Loredana - referent în cadrul biroului
administrarea domeniului public şi privat;
- referatul nr. 15.729 ăntocmit de dl. Stănoiu Ion- inspector în cadrul SVSU ,
- adresa nr. 13.785 /12.08.2008 înaintată Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea
modificările şi completările ulterioare ,

administraţiei publice locale, republicată, cu

HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul 2008 în sumă de
15.307,32 mii lei, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate integral
sau parţial din venituri proprii astfel :
a) Administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral din
venituri proprii;
b) Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, Direcţia de Servicii Comunale = 935,8 mii lei -activitate
finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
c) Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)= 81mii lei;
d) Buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 12 septembrie 2008
Nr. 86

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Anexa la HCL nr. 86/12.09.2008

- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire indicator
Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214; 962/2008
TOTAL VENITURI

Preved.
Iniţiale

Preved.
Rectif.

Influenţe

5.188

5.188

0

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.538
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.797
3.962,32
45
15
31
56
70
150

2.802
3.975,32
45
15
31
56
70
150

+5
+13
0
0

126
14.909,32

506
15.307,32

+380
+398

0
0
0
0

0
0

B. CHELTUIELI

MII LEI-

Denumire indicator

Cod capitol

1.

Autorităţi publice

51.02

2.556,35

2.556,35

0

2.

54.02

830,75

830,75

0

55.02

62

62

0

56.02

36

36

0

5.
6.
7.

Serviciul com. de ev a populaţiei
+imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi
împrumutul
Transferuri cu caracter general intre
diferite nivele de administratie 6,5%
ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ

8.

Sănătate,spital

254,20
420,22
4.337,85
483,85
184,5
108

259.20
420,22
4.722,85
488,85
564,5
108

9.
10
11

Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
Creşă
Asist persoane handicap + ajutoare
soc
Locuinţe ,servicii şi dezvoltare
Transpoarte, drumuri şi străzi

572,60
244,95
993,5

572,60
244,95
993,5

0
0
0

3.073,65
1.419,25

3.073,65
1427,25

0
+8

952,5
14.909,32

960,5
15.307,32

+8
+398

3.
4.

12
13

TOTAL CHELTUIELI

61.02.05
61.02.03.04
65.02
titlul 20
titlul 271
66.02
67.02
68.02.11
68.02
70.02
84.02 din care :
sub.cap.84.02.03.03
titlul 71

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe

Nr
crt

+5
0
+385
+5
+380
0

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea HCL 31/22.04.2008 – privind aprobarea cotei de 10 % ce va fi suportata de
Consiliul Local Tg.Carbunesti pentru realizarea investiţiilor din cadrul Programului PHARE CES 2006 Coeziune Economică şi Socială- „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în
sectoarele de mediu" pentru „Extindere alimentare cu apă Oraş Tg. Cărbuneşti-sat Floreşteni”
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 Integrarea Europeană;
- adresa nr.15522/08,09,2008-emisă de ADR SV OLTENIA –scrisoarea de aprobare a proiectului
cu numar de referinta 17, depus pe Programul Phare 2006 Coeziune Economica şi Socială ;
- adresa nr.15731/11.09.2008 –emisa de ADR SV OLTENIA , referitoare la procedura de
contractare CES –CBC pentru Schema de investitii „Pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in
sectoarele de mediu ”pentru „ Extindere alimentare cu apa potabila oras Tg Carbunesti ,sat Floresteni” ;
În temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.I.- Articolul 3 al Hotărârea Consiliului Local 31/22.04.2008 se modifică si va avea următorul
cuprins : ,, Art.3.- Consiliul Local al oraşului Tg Cărbunesti se obligă să aloce din bugetul propriu
contributia locala, în numerar, în suma de 16.659,60 euro, pentru realizarea obiectivului de investitii
„ Extindere alimentare cu apa potabila oras Tg Carbunesti ,sat Floresteni ”.
Art.II.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 12.09.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 12 septembrie 2008
Nr. 87

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- adresa nr. 15.689/10.09 2008 a Instituţiei Prefectului privind organizarea ,, Zilei Internaţiaonale a
personelor Vârstnice ”;
- referatul nr.15.328 /05.09.2008 întocmit de doamna Călugăru Mihaela - referent în cadrul
compartimentului urbanism, gospodărire urbană;
- referatul nr. 16.577/19.09.2008 întocmit de domnul Dobrotă Vasile şef de Birou Centrul Cultural
,, T. Arghezi” pentru organizarea Festivalului de muzică lăutărească ,, Gena Bârsan”.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul 2008 în sumă de
15.261,32 mii lei, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate integral
sau parţial din venituri proprii astfel :
a) Administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral din
venituri proprii;
b) Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, Direcţia de Servicii Comunale = 935,8 mii lei -activitate
finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
c) Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)= 81mii lei;
d) Buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 88

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Anexa la HCL nr. 88/23.09.2008
- mii lei –

VENITURI BUGET LOCAL 2008
Nr.
crt
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire indicator
Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214; 962/2008
TOTAL VENITURI

Preved.
Iniţiale

Preved.
Rectif.

Influenţe

5.108

5.108

0

3.458
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.458
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.802
3.975,32
45
15
31
56
70
150

2.802
4.009,32
45
15
31
56
70
150

0
+34
0
0

506
15.227,32

506
15.261,32

0
+34

0
0
0
0

0
0
0

B. CHELTUIELI

MII LEI-

Denumire indicator

Cod capitol

1.

Autorităţi publice

51.02

2.556,35

2.563,35

+7

2.

54.02

830,75

830,75

0

55.02

62

62

0

56.02

36

36

0

5.
6.
7.

Serviciul com. de ev a populaţiei
+imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi
împrumutul
Transferuri cu caracter general intre
diferite nivele de administratie 6,5%
ajut sociale conf L.416/2001
PSI + situatii de urgenta
Poliţia comunitară
Învăţământ

259,20
420,22
4.642,85

259,20
420,22
4.642,85

0
0
0

8.

Sănătate,spital

66.02

108

108

0

9.
10
11

Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu
Creşă
Asist persoane handicap + ajutoare
soc
Locuinţe ,servicii şi dezvoltare
Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

67.02
68.02.11
68.02

572,60
244,95
993,5

599,60
244,95
993,5

+27
0
0

3.073,65
1427,25
15.227,32

3.073,65
1427,25
15.261,32

0
0
+34

3.
4.

12
13

61.02.05
61.02.03.04
65.02

70.02
84.02 din care :

Prev.
Iniţiale

Prev.
Rectif.

Influenţe

Nr
crt

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind organizarea “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
-proiectul de hotărîre;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
-raportul de specialitate ;
- adresa nr.26041/2008 a Instituţiei Prefectului judeţului Gorj;
-Legea nr. 215/2001 art.36 , alin.6 a administratiei publice locale, republicată ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE

Art.1.- Se aprobă organizarea “Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice” în data de 1 octombrie
2008 cu alocarea sumei de 12.000 lei pentru desfăşurarea activităţilor organizate cu prilejul acestui
eveniment .
Art.2.- Activităţile cultural - artistice vor fi organizate de către Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi ”,
iar fondul aprobat va constitui subvenţie de la bugetul local .
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 şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 89

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Pompieri civili şi Transport Şcolar

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Bărău Simona – consilier superior ;
- H.C. L. Nr. 58 /2008 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului şi serviciilor subordonate;
- Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
- referatul de necesitate al domnului Stănoiu Dan- inspector în cadrul SVSU;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.-Se aprobă modificarea şi completarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, Pompieri civili şi Transport Şcolar , conform anexelor nr.1 si 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 prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 90

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Anexa nr. 2 la HCL nr. 90/23.09.2008

STAT DE FUNCTII -PE ANUL 2008
SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA,
APARARE CIVILA,TRANSPORT SCOLARI

Cap. 61.02
Nr Denumirea functiei
Crt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Inspector I
Inspector III
Maistru I
Asist.medical
Sofer
Sofer
Sofer
Sofer
Sofer auto scolari
Sofer auto scolari
Muncitor calificat I
Şofer

Functie publica-FP
Personal contractualPC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
PC

Functie de exec.-E
Studii sup.-S
Functie de conduc.-C Scurta durata-SSD
Postlic.-PL
Medii-M Generale-G
E
S
E
S
E
M
E
PL
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M
E
M

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea taxei pentru serviciile de xeroxare, scanare si imprimare a documentelor solicitate in
cadrul Punctului de Informare, din incinta Primariei Tg.Carbunesti.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
-referatul dnei Dutan Liana, manager in cadrul Punctului de Informare, nr.14.998 din 01.09.2008,
privind aprobarea taxelor pentru servicii de xeroxare, scanare si imprimare;
- Legea nr.571/2003- privind codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;
- Legea nr.388/2007 privind legea bugetului de stat pe anul 2008;
-contractul de comodat încheiat intre Primarie si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei
Informatiei, nr. 2513 din 07.02.2008 privind darea in folosinta gratuita de catre comodatar a retelei
electronice , proprietatea comodantului.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aprobă urmatoarele taxe în cadrul Punctului de Informare, din incinta Primariei
Tg.Carbunesti:
- pentru imprimare alb-negru = 0,7 lei/pag;
- pentru imprimare color
= 1 lei/pag;
- pentru xeroxare alb-negru = 0,2 lei/pag;
- pentru xeroxare color
= 0,5 lei/pag;
- pentru scanare
= 0,5 lei/pag.
(2) Elevii, studenţii şi pensionarii sunt scutiţi de plata taxelor prevăzute la alin. (1) pentru
primele 10(zece) pagini imprimate, xeroxate sau scanate.
Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza compartimentul RECL şi
celelalte compartimentele din cadrul institutiei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 91

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind trecerea imobilului ,,Bloc ANL” din proprietatea publică a oraşului Tg. Cărbuneşti în
proprietatea publica a statului, precum si trecerea terenului aferent imobilului ,,Bloc ANL ” din
proprietatea publica în proprietatea privata a oraşului Tg. Cărbuneşti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al doamnei Dănăiaţă Daniela –inspector în cadrul biroului administrarea
domeniului public şi privat ;
-Solicitarea Guvernului nr. 12.791/23.07.2008, cu privire la adoptarea de catre Consiliul Local al
Orasului Tg.Carbunesti a unei Hotarari prin care imobilul bloc ANL sa fie trecut din domeniul public al
orasului in domeniul public al statului ;
- Nota din partea Ministerului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Locuintelor, referitoare la actiuni
necesare pentru modificarea regimului juridic al locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in vederea
crearii cadrului legal pentru vanzarea acestora catre titularii contractelor de inchiriere.
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Legea 89/2008 pentru modificarea si completarea Legii 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă trecerea imobilului ,,Bloc ANL P+3, cu 32 de unitati locative”, conform Listei
ce cuprinde locuinţele pentru tineri construite în conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind
infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, care constituie anexa la prezenta hotarare, din
proprietatea publică a oraşului Tg. Cărbuneşti în proprietatea publica a statului.
Art.2.- Se aprobă trecerea terenului în suprafata de 690,12 mp, pe care se afla construit blocul
ANL, din proprietatea publica a orasului Tg.Carbunesti în proprietatea privata a orasului Tg.Carbunesti.
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 şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 92

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti
şi domnul Brătuianu Dumitru
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului Urbanism;
- solicitariile d-lui Bratuianu Dumitru cu nr.8150/30.04.2008 si 10.046/11.06.2008;
- planurile de amplasament ale terenurilor propuse la schimb;
- raportul de evaluare intocmit de Ec.Livia Basaraba ;
- prevederile art.36 alin (2) litera b si c, art.123 alin.(1) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001 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 ,
HOTARASTE
Art.1. – Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Basaraba Livia privind
determinarea valorii minime de piata a terenului în suprafaţă de 156 mp-teren proprietatea d-lui
Bratuianu Dumitru şi terenului în suprafaţă 85 mp- teren proprietatea orasului Tg-Carbunesti, în
vederea analizării şi comparării valorilor pentru schimbul de terenuri.
Art.2.– Se aprobă schimbul de terenuri situate în orasul Tg-Carbunesti, strada Teilor, conform
planurilor de situatie anexate, între Consiliul Local Tg-Carbunesti şi dl. Brătuianu Dumitru, dupa cum
urmeaza:
- d-l Bratuianu Dumitru, oferă orasului Tg-Carbunesti terenul în suprafaţă de 156 mp din suprafata
de 951 mp rezulltata in urma masuratorilor, teren pasune înscris în CF nr.1660 a orasului TgCarbunesti, identificat cu nr. Cadastral -1491, in valoare de 5.430 lei.
- Consiliul Local al orasului Tg-Carbunesti ofera la schimb domnului Bratuianu Dumitru, terenul în
suprafata de 85 mp, în valoare de 2.959 lei.
Art.3 – Se imputerniceste primarul orasului Tg-Carbunesti ing. jr. Mazilu Mihai Viorel pentru
perfectarea actului autentic privind schimbul de terenuri.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Dănuţ Birău
p. Secretar,
Alina Dăianu

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 93

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotararii Consiliuluil Local nr. 55/02.09.1999, privind însuşirea
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orasului Tg.Carbunesti

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului administrarea domeniului public şi privat;
-Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata , art. 36 alin (2) litera c);
-Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile
ulterioare ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Art.1.- Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al orasului Tg.Carbunesti, prevazut
în anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 55/02.09.1999 se completeaza şi se modifica, conform
anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Art.2.- Imobilul « Fântana Tudor Arghezi » , situat lânga Casa de Cultura, va fi administrat de
Primaria Tg.Carbunesti, valoarea fiind de 10.419 lei.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti, vor
asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 94

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Anexa
la Hotararea Consiliului Local Tg-Carbunesti nr. 94/2008

INVENTARUL
BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC
1. Se completează inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al oraşului
Tg-Carbunesti astfel :

Sectiunea I
Bunuri imobile
Nr.crt. Codul
de
clasificare

Denumire bunului

Elemente de identificare

0
118.

2
Fântâna
,,Tudor Arghezi”

3
Parc Primărie

1
1.8.7

Anul
dobândirii,
sau după
caz, al dării
în folosinţă
4
2008

Valoarea
de
inventar

Situaţia
juridică
actuală

5
10.419 lei

6

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind inchirierea si concesionarea unor terenuri apartinand domeniului public al
orasului Tg.Carbunesti.
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;expunerea de motive;
- Rapoartele de specialitate ale doamnei Danaiata Daniela, inspector in cadrul Compartimentului
Administrarea Domeniului Public si Privat al Primariei orasului Tg.Carbunesti ;
- Solicitarea nr. 14.709/28.08.2008 din partea d-nei Motocu Maria, privind inchirierea spatiului in
suprafata de 27 mp, situat in fosta policlinica a spitalului ;
- Solicitarea nr. 13716/11.08.2008 din partea d-nei Rascol Emilia privind concesionarea terenului
in suprafata de 2 mp, situat in str. Pandurilor, bl. B8 ;
- Solicitarea d-lui Sucea Constantin, privind concesionarea terenului in suprafata de 3 mp, situat in
Piata orasului Tg.Carbunesti ;
- O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ;
- H.G. 168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicara a O.U.G. 54/2006
- Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicata ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia ;
- Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.-(1)Se aproba Studiul de Oportunitate privind inchirierea spatiului in suprafata de 27 mp, situat
in fosta policlinica a Spitalului Tg.Carbunesti.
(2) Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea inchirierii a spatiului in suprafata de 27
mp situat in fosta policlinica a Spitalului Tg.Carbunesti .
(3) Durata inchirierii este de 3 ani, pretul minim de pornire a licitatiei fiind de 2,70 lei/mp/luna.
Art.2.-(1)Se aproba concesionarea prin incredintare directa, a terenului situat in str. Pandurilor,
Bl.B8, in suprafata de 2 mp cu destinatie scara de acces, d-nei Rascol Emilia.
(2) Durata concesiunii este de 3 ani, pretul fiind de 24 lei/mp/an.
Art.3.-(1) Se aproba Studiul de Oportunitate privind concesionarea terenului in suprafata de 3 mp,
situat in Piata orasului Tg.Carbunesti.
(2) Se aproba scoaterea la licitatie publica in vederea concesionarii a terenului in suprafata de
3 mp situat in Piata orsului Tg.Carbunesti, avand ca destinatie comercializare produse audio.
(3) Durata concesiunii este de 5 ani, pretul minim de pornire la licitatie fiind de 30 lei/mp/an.
Art.4.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei Tg. Cărbuneşti vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Dănuţ Birău
p. Secretar,
Alina Dăianu

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 95

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind

HOTĂRÂRE
atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 16.206/17.09.2008 si dosarul intocmit de d-l Frumuşelu Dragoş Iulius, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, 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 orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala,republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp. (14m x 32,50m) lotul nr. 27, d-lui FRUMUŞELU DRAGOŞ-IULIUS, CNP:
1780831181144, în satul Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situatie anexat care face parte integrantă
din prezenta hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 96

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

privind

HOTĂRÂRE
atribuirea de teren în folosinţă gratuita pentru tineri, în vederea realizarii
unei locuinte în satul Cojani, judetul Gorj

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate al compartimentului Urbanism si Amenajarea Teritoriului;
- prevederile Legii nr.15 /2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte
proprietate personala, republicată;
- P.U.G.- sat Cojani –proiect nr 88/2003 aprobar prin H.C.L. nr. 111/2007;
- Solicitarea cu nr. 13.339/04.08.2008 si dosarul intocmit de d-l Cicea Ionuţ Marian, privind
atribuirea unui lot, pentru construcţia locuinţelor pentru tineri, 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 orasului Tg.Carbunesti;
- Prevederile Legii nr.215 /2001 – privind administratia publica locala, republicată;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se atribuie în folosinţă gratuită, pe durata existenţei construcţiei, terenul în suprafaţă de
455,00 mp. (14m x 32,50m) lotul nr.26, d-lui CICEA IONUŢ MARIAN, CNP: 1811124181096, în
satul Cojani, oraş Tg- Cărbuneşti (plan de situatie anexat care face parte integrantă din prezenta
hoărâre).
Art.2.- (1) Beneficiarul dreptului de folosinţă asupra terenului este obligat să înceapă construcţia
locuinţei în termen de un an de la data atribuirii şi să o realizeze în conformitate cu Legea nr.50/1991,
republicată.
(2) Nerespectarea acestei obligatii duce la retragerea dreptul de folosinţă asupra terenului
atribuit, prin hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Primarul oraşului si compartimentele de resort din cadrul Primariei Tg.Carbunesti vor duce
la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 97

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea constituirii Comisiei sociale de analiza a dosarelor depuse de către petenţi
in vederea repartizării unei locuinţe realizate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe,
criteriilor de acces la locuinţă şi criteriilor de ierarhizare prin punctaj
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul nr. 16.632/2008 al compartimentului Gospodarie Urbană;
- prevederile HG nr. 592/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe , aprobate prin HG nr. 962/2001 .
- prevederile art. 36, alin. (2) , lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 19, lit. e) din Legea 215/2001- legea
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 ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aproba constituirea Comisie Sociale de analiza a dosarelor depuse de către petenţi în
vederea repartizării unei locuinţe realizate de către Agenţia Naţionala pentru Locuinţe , destinate
tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de pana la 35 de ani , în cadrul programului Construcţii locuinţe
pentru tineri destinate închirierii , în concordanţă cu Strategia Ministerului Dezvoltării Lucrărilor
Publice şi Locuinţei , în următoarea componenţă :
1.Fugaru Ion
- viceprimar
- preşedinte
2.Dogaru Ovidiu
- secretar
- vicepresedinte
3.Daianu Alina
- jurist
- secretar
4.Calugaru Mihaela
- ref. fond locativ
- membru
5. Birău Dănuţ
- consilier
- membru
6.Novac Romulus
- consilier
- membru
7.Popescu Nicolae
-consilier
- membru
8.Tudorescu Larisa
- economist
- membru
9. Cocioaba Ion
- ref. Asist. Sociala
- membru
Art.2.- Se aprobă Criteriile de Acces la locuinţele realizate de către Agenţia Naţională pentru
Locuinţe în cadrul programului Construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii prevăzute în
Anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre .
Art.3.- Se aprobă ,,Criteriile de ierarhizare prin punctaj” pentru stabilirea ordinii de prioritate
precum şi punctajul acordat pentru fiecare criteriu in parte în vederea întocmirii listelor de priorităţi
pentru repartizarea locuinţelor realizate de Agenţia Naţionala pentru Locuinţe în cadrul programului
Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii prevăzute în Anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Categoriile de persoane fizice care pot beneficia de locuinţele realizate de către Agenţia
Naţionala pentru Locuinţe în cadrul programului Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii
trebuie să îndeplinească în totalitate criteriile de acces la locuinţă, iar în cazul în care acestea nu sunt
îndeplinite , nu pot beneficia de o asemenea locuinţa .
Art.5.- Pe baza actelor depuse de petenţi şi în funcţie de punctajul acumulat se va întocmi de către
Comisia Sociala fişa individuală de punctaj .
Art.6.- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti nr. 101/2002 privind criteriile de
repartizare a locuinţelor din fondurile ANL şi documentele necesare se abrogă.
Art.7.- În baza repartiţiei aprobate de Consiliul Local, primarul şi compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului vor încheia contractul de închiriere, cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare .
Art.8.- Primarul oraşului, Comisia Socială şi compartimentele de resort din cadrul Primariei
Tg.Carbunesti vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre .
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 98

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

Anexa 1
la HCL nr. 98/2008

CRITERII DE ACCES LA LOCUINTA
1. Titularul cererii de locuinţă trebuie sa fie major, in vârsta de pana la 35 de ani la data
depunerii cererii. Repartiţiile se pot primi in cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea
de locuinţa se efectuează numai individual si in nume propriu, calculul punctajului se face prin
însumare doar pentru titularul cererii iar condiţia de vârsta (pana la 35 de ani) trebuie sa fie
îndeplinita doar de acesta (la data depunerii cererii). Deci, cererea poate fi depusa de persoana,
respectiv soţul care se încadrează in aceasta vârsta.
2. Titularul cererii de locuinta şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia - soţ/sotie, copii şi/sau alte
persoane aflate în întreţinerea acestuia - trebuie sa nu detina şi sa nu fi deţinut o alta locuinta în
proprietate şi/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate
a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care isi desfăşoară activitatea, în Tg.Carbunesti
Acte doveditoare: declaraţii autentificate ale titularului cererii şi, după caz, ale sotiei/soţului şi
ale celorlalţi membri majori din familia acestuia.
NOTA: Restrictia referitoare la nedetinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuintele
înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuintele trecute în proprietatea statului în mod abuziv
şi care nu au fost retrocedate în natura. De asemenea, restrictia nu se aplica în cazul deţinerii cu chirie
a unui spaţiu locativ în cămine de familisti sau nefamilisti, precum şi chiriaşilor din locuintele preluate
abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii
proprietari. Prin cămine de familişti sau nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit
individuale şi cu dependintele, dotările şi utilitatile comune.

3. Titularul cererii de locuinţă trebuie sa aibă domiciliul stabil şi să isi desfăşoare activitatea în
orasul Tg Carbunesti .
4. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât
locuintele libere din fondul existent, cat şi locuintele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor
obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii.
NOTA:

- Lista de prioritati se stabileşte anual.
- Solicitantii înscrişi în lista de prioritati, cu respectarea criteriilor de la pct. 1, 2 şi 3,
care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul
respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an
şi în noua ordine de prioritate stabilită.

Anexa 2
la HCL nr. 98/2008
CRITERII DE IERARHIZARE PRIN PUNCTAJ

1. Situaţia locativă actuala
1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat

10 pct

1.2. Tolerat în spaţiu

7 pct

1.3. Suprafata locuibilă detinuta (cu chirie, tolerat în spaţiu): - mp/locatar a) mai mare de 15 mp şi pana la 18 mp inclusiv

5 pct

b) mai mare de 12 mp şi pana la 15 mp inclusiv

7 pct

c) 8 mp şi pana la 12 mp inclusiv

9 pct

d) mai mica de 8 mp

10 pct

NOTA:


În cazul celor tolerati în spaţiu, toată suprafata locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în
care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinta, dar care locuiesc în acelaşi imobil.
În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafata locativă detinuta conform contractului de închiriere se împarte
numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinta. La stabilirea numărului de membri ai familiei
solicitantului de locuinta se va avea în vedere componenta familiei definită în Anexa 1, pct. 2.



Suprafata locuibila este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a
camerei de zi.

2. Starea civilă actuala
2.1. Starea civilă:
a) căsătorit

10 pct

b) necasatorit

8 pct

2.2. Nr. de persoane în întreţinere:
a) Copii
● 1 copil

2 pct

● 2 copii

3 pct

● 3 copii

4 pct

● 4 copii

5 pct

● > 4 copii .................. 5 puncte + 1 punct pentru fiecare copil
b) alte persoane, indiferent de numărul acestora

2 pct

3. Starea de sănătate actuala
Boala de care suferă solicitantul sau un alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesita,
potrivit legii, insotitor sau o camera în plus

2 pct

4. Vechimea cererii solicitantului
4.1. pana la 1 an

1 pct

4.2. între 1 şi 2 ani

3 pct

4.3. între 2 şi 3 ani

6 pct

4.4. între 3 şi 4 ani

9 pct

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani

4 pct

5. Nivelul de studii şi/sau pregătire profesională
5.1. fără studii şi fără pregătire profesională

5 pct

5.2. cu şcoala generală, fără pregătire profesională
şi/sau cu specializare la locul de munca

8 pct

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu
specializare la locul de munca

10 pct

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale
de specialitate şi/sau prin studii superioare de scurta durata
5.5. cu studii superioare

13 pct
15 pct

NOTA: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

6. Situaţii locative sau sociale deosebite
6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani

15 pct

6.2. tineri care au adoptat sau adopta copii

10 pct

6.3. tineri evacuati din case naţionalizate

5 pct

NOTA:
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitanţilor de locuinta care au îndeplinit în
totalitate criteriile specificate la lit. A de mai sus.
În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati în funcţie de situaţia locativă
constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitantii a căror situaţie
locativă este sau poate deveni, în mod iminent, grava. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se
poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii
(ziua/luna/anul), având prioritate în acest caz

solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul când

departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai
mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuala).

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind repartitia locuintei de serviciu - apartamentul nr.1, din blocul 7,
str. Padurea Mamului, oraşul Tg.Carbunesti
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialiate al biroului Gospodarie Urbana ;
- solicitarea cu nr.12717/2008 a dl. Stancioi Nicolae şef serviciu la Politia Comunitara a
oraşului Tg.Carbunesti;
- prevederile HCL 75B /1999 art. 4 - apt. 1 din bl 7 str. Padurea Mamului locuinta de serviciu;
- prevederile Legii 114/1996 - Legea locuintei;
-prevederile O.G. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu
destinatie de locuinte, aprobată prin Legea nr. 241/2001 ;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aproba închirierea locuinţei de serviciu - apartamentul nr.1, situat în blocul 7, str.
Pădurea Mamului ca locuinţă de serviciu domnului Stăncioi Nicolae - şef serviciu la Politia Comunitara
a oraşului Tg.Carbunesti.
(2) Contractul de închiriere se va încheia pe o perioada de un an, începând cu data de
01.10.2008.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 99

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea branşării individuale cu pompă în curte, în sistem contorizat pentru
cetăţenii din satul Măceşu, 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 ing. Popescu Daniel;
- solicitările cetăţenilor satului Măceşu privind branşarea individuală la reţeaua de apă existentă;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare;
- Ordinul 90/2007 pentru aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de alimentare cu
apă şi canalizare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.-Se aprobă branşarea individuală, în sistem contorizat cu pompă de apă în curte, pentru
cetăţenii din satul Măceşu, oraşul Tg. Cărbuneşti, conform legislaţiei în vigoare.
Art.2.- Se aprobă taxa de branşare în valoare de 70 lei/ familie.
Art.3.-Primăria oraşului Tg. Cărbuneşti şi Direcţia de Servicii Comunale Tg. Cărbuneşti vor efectua
traversările subterane necesare pentru branşarea locuinţelor amplasate pe partea cealaltă a străzii, faţă
de reţeaua de apă existentă.
Art.4.- Primarul oraşului, compartimentele de resort din cadrul instituţiei şi Direcţia de Servicii
Comunale vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 100

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea majorării capitalului social al SC Aparegio Gorj SA prin
aportul în bani al oraşului Tg. Cărbuneşti, prin Consiliul Local, cu suma de 144.100 lei

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresele nr. 15 902/2008 şi 16 351/2008 ale SC APAREGIO GORJ SA;
- actul constitutiv al SC Aparegio SA;
- hotărârea nr. 9 a AGA extraordinare din data de 28.02. 2008 ;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă şi canalizare;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE

Art.1.-Se aprobă majorarea capitalului social al SC APAREGIO GORJ SA prin aportul în bani al
oraşului Tg. Cărbuneşti, prin Consiliul Local, cu suma de 144.100 lei, reprezentând 57.640 de acţiuni,
adică 6,60%.
Art.2.- Vărsarea sumei de bani se va efectua în limita disponibilităţilor băneşti, în urma rectificărilor
Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008 .
Art.3.- Ordonatorul principal de credite şi compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 101

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

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

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

HOTARASTE

Art.unic- Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al
oraşului Tg.Cărbuneşti, prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 102

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea deplasării primarului oraşului Tg. Cărbuneşti ing. jr. Mazilu Mihai Viorel din
perioada 07-13 septembrie 2008 în Belgia şi Franţa pentru Seminarul cu tema
„Principiile politice şi cadrul instituţional al Uniunii Europene”

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- raportul de specialitate;
- adresa nr. 15.211 / 03.09.2008 ;
- invitaţia nr. 15.212/03.09.2008;
- HCL nr. 4/2008 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli -2008;
- H.G. nr. 1860/2006 privind delegarea/detaşarea personalului încadrat în instituţiile publice;
- H.G. 518/1995 privind deplasările în stăinătate;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Legea nr.2l5/2001 –legea 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 ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aprobă deplasarea primarului oraşului Tg. Cărbuneşti ing.jr. Mazilu Mihai Viorel din
perioada 07-13 septembrie 2008 în Belgia şi Franţa pentru Seminarul cu tema „Principiile politice şi
cadrul instituţional al Uniunii Europene”.
Art.2.- Se aprobă cheltuielile efectuate pentru acest seminar astfel:
- cazare = 1.800 lei;
- taxa de şcolarizare = 450 lei;
- diurna legală 175 euro;
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 103

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea participării unui consilier local la vizita de documentare în Polonia, organizată în
perioada 29 septembrie -8 octombrie 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa nr. 16.964 /2008 a ,,Asociaţiei Gorj –Vendee”.
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- Legea nr.2l5/2001 –legea 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 ,
HOTARASTE

Art.1.- (1) Se aprobă participarea consilierului local MOTORGA FLORIN din partea Consiliului
Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, la vizita de documentare, organizată în Polonia, în perioada 29
septembrie 2008- 8 octombrie 2008.
(2) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.450 lei pentru plata cheltuielilor
aferente acestei deplasări.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 104

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind rezilierea contractelor de concesiune pentru terenurile situate în str. Garii, Zona Parc Gara
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.
- Nota de constatare nr. 11555/02.07.2008, privind contractele de concesiune si constructiile
edificate in Zona Parc Gara, Tg.Carbunesti .
- Procesul -verbal nr. 12. 578/18.07.2008 ;
- Notificarile din partea Primariei Tg.Carbunesti, privind rezilierea contractelor de concesiune nr.
5375,5357/2003 cu SC Zilcom Exim SRL , nr. 1402,1401,1400,1399/1996 şi nr. 2313/1999 cu SC
Adelia Con SRL contractul de concesiune din data de 15.12.1993 încheiat cu SC Angemat SRL ;
- Prevederile art. 14.1 din contractul de concesiune, respectiv art. 8.5 din caietul de sarcini care
face parte integranta din contractul de concesiune ;
- Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Legea 215/2001, privind Administratia Publica Locala, republicata.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Cu data de 30.09.2008, se aproba rezilierea contractelor de concesiune pentru
terenurile
situate in str. Garii, oras Tg.Carbunesti, Zona Parc Gara cu numerele 5375, 5357/2003 încheiate cu SC
Zilcom Exim SRL, contractele de concesiune cu numerele 1402, 1401, 1400, 1399/1996 şi cu nr.
2313/1999 încheiate cu SC Adelia Con SRL, contractul de concesiune din data de 15.12.1993 încheiat
cu SC Angemat SRL şi contractul de concesiune nr. 2/04.08.1993 încheiat cu A.F. Popa Emil, ca
urmare a neîndeplinirii de catre concesionari a prevederilor art. 14.1 din contractul de concesiune.
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 23.09.2008,
cu 8 voturi pentru, 2 voturi contra şi 5 abţineri din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 23 septembrie 2008
Nr. 105

Contrasemnează:
p. Secretar,
Alina Dăianu

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al oraşului Tg. Cărbuneşti pe anul 2008

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti, având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; expunerea de motive;
- raportul de specialitate al biroului contabilitate, buget, resurse-umane;
- Legea nr. 273/2006 –privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare ;
- Legea nr. 388/2007 - privind Bugetul de stat pe anul 2008;
- referatele nr.15.717 şi 15.718/2008 întocmite de doamna Păiuş Loredana - referent în cadrul
biroului administrarea domeniului public şi privat;
- referatele nr.15.802 şi 18.403/2008 întocmite de doamnul Cârţână Ion - referent în cadrul
biroului administrarea domeniului public şi privat;
- referatele nr.17.554 şi 18.423 /2008 întocmite de doamna Surlea Iulia - referent de specialitate în
cadrul compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- referatele nr.17.584,18.331 şi 18.347/2008 întocmite de doamnul Mladin Mircea - inspector I în
cadrul SVSU;
- referatele nr.17.759 şi 18.362/2008 întocmite de doamna Găucă Letiţia - şef birou administrarea
domeniului public şi privat;
- referatul nr.18.171/07.10. 2008 întocmit de doamnul Caliţoiu Claudiu – inspector de specialitate
în cadrul compartimentului gospodărire urbană;
- adresa nr. 18.405 /2008 emisă de Centrul Financiar Tg. Cărbuneşti;
- adresele nr. 43.955 şi 44.087 /2008 emise de Direcţia Finanţelor Publice Gorj;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al oraşului Tg Cărbuneşti pe anul 2008 în sumă
de 15.914,02 mii lei, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru activităţile extrabugetare –finanţate
integral sau parţial din venituri proprii astfel :
a) Administraţia pieţii şi activitatea de păşunat = 181,5 mii lei –activitate finanţată integral din
venituri proprii;
b) Centrul Cultural ,,Tudor Arghezi”, Direcţia de Servicii Comunale = 935,8 mii lei -activitate
finanţată din venituri proprii şi subvenţii buget local ;
c) Buget de venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local (fond de rulment)= 81mii lei;
d) Buget fonduri nerambursabile = 4.330 mii lei.
Art.3.- Ordonatorul principal de credite, toate compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei şi
ordonatorii terţiari de credite ( Centrul Financiar Tudor Arghezi ) vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Dănuţ Birău
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 106

Anexă la HCL nr. 106 /2008

A. VENITURI BUGET LOCAL 2008
- mii lei Nr.
crt .
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Denumire indicator
Sume defalcate din TVA pt finanţarea chelt serviciilor
descentralizate ale statului ,total din care :
a) pt finanţarea chelt de personal –învăţământ
b) burse învăţâmânt
c) obiecte de inventar
d) pt finanţarea –creşă si asistenti personali – total din care:
d.1.cheltuieli de personal cresa
d.2.cheltuieli materiale obiecte de inventar creşa
d.3. active nefinanciare creşa
d.4.cheltuieli de personal asistenti personali
e)pt finanţarea chelt personal serv com.de ev a populaţiei
f)active nefinanciare evidenţa populaţiei
g) pt finanţarea ajutorului social conf.L.416/2001
h)încălzit locuinţe legea nr. 416/2001
Sume defalcate din TVA pentru întreţinere drumuri 11.02.05
Sume din TVA pt. echilib. bug. locale: 11.02.06,total din care:
a) echilibrare buget local
Sume defalcate din imp pe venit 22% repartizate ptr echilibrare
bugete locale de CJ Gorj pentru anul 2008 - 04.02.04
Venituri proprii buget local(imp. şi taxe locale, vânz.dom.priv )
Cote defalcate din imp pe venit 47% ,cf Legii nr.273/2006
Subventii buget de stat Legea nr. 396/2006,const familii noi
L.482/2006-subventii buget de stat trusouri copii 42.02.36
Subvenţii buget de stat OUG 107/2006 incalzit
Subvenţii primite de la alte bugete locale AJOFM
Subventii –finanţarea lucrărilor de cadastru imobiliar 42.02.29
Subvenţii finanţ. prog de pietruire a drumurilor comunale şi
alim. cu apă a satelor-42.02.09.- H.G. nr. 577/1997, modificată.
Subventii reabilitari scoliiHG370/2008-420214;962/2008
TOTAL VENITURI

Preved.
iniţiale

Preved.
Rectif.

Influenţe
Trim IV

5.108

5.503

+395

3.458
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.301

3.853
10
15
529
136
10
383
206
390
500
158
1010
1010
1.325

+395
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2.802
4.009,32
45
15
31
56
70
150

2.802
4.058,02
45
15
216
56
70
150

0
+48,70
0
0
+185
0
0
0

506
15.914,02

0
+652,70

506
15.261,32

0
0
0
+24

B. CHELTUIELI
Nr
Denumire indicator
crt
1.

2.
3.
4.

5.

Autorităţi publice

Serviciul com. de ev a populaţiei +imprumut bcr
Tranzacţii prin datoria publică şi împrumutul
Transferuri cu caracter general intre diferite
nivele de administratie 6,5% ajut sociale conf
L.416/2001
PSI + situatii de urgenta

6.
7.

Poliţia comunitară
Învăţământ

8.

Sănătate,spital

9.

Bibliotecă ,recreere ,cultură , muzeu

10
11

Creşă
Asist persoane hand .+ ajutoare soc

12

13

Locuinţe ,servicii

Transpoarte, drumuri şi străzi
TOTAL CHELTUIELI

Cod capitol

Prev.
Iniţiale

mii lei
Prev.
Rectif.

Influenţe
Trim. IV

51.02

2.563,35

2.566,45

+3,1

-Titlul 20
-titlul 71
sub.cap.bug.
51.02.01.03
54.02
55.02
56.02

431,95
130,6

433,45
132,02

+1,5
+1,6

830,75
62
36

830,75
62
36

0
0
0

61.02.05

259,20

262,40

+3,2

Titlul 20
61.02.03.04
65.02
titlul 10
Titlul 20
66.02
titlul 20
titlul71
67.02
titlul 51
sub.cap.
67.02.05.01
68.02
68.02
titlul 57
sub.cap
68.02.15
sub.cap.
68.02.50=+4
70.02
Titlul 20
Sub.cap
70.02.06

109,8
420,22
4.642,85
3.458
488,85
108
44
64
599,6
280,1

113
420,22
5.064,15
3.853
515,15
44
14
30
624,6
305,1

+3,2
0
+421,30
+395
+26,3
-64
-30
-34
+25
+25

244,95
993,5

244,95
1182,5

0
+189

616,5

805,5

+189

3.073,65
631,85

3.148,75
653,95

+75,10
+22,10

Titlul 71
Sub.cap
70.02.50

2.239,8

2.292,8

+53

84.02

1.427,25
15.261,32

1.427,25
15.914,02

0
652,70

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind abrogarea articolului 3 din H.C.L nr. 101 /13.11.2006 privind aprobarea amplasamentelor
apartinand domeniului public al orasului Tg.Carbunesti, judetul Gorj, pentru realizarea de locuinte
colective P+4, în regim de închiriere, pentru tineri

Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, prin care se propune
abrogarea art.3 din H.C.L nr. 101/13.11.2006 privind aprobarea amplasamentelor, aparţinând
domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru realizarea de locuinţe colective P+4 ,
în regim de închiriere, pentru tineri;
- prevderile H.C.L nr.101/13.noiembrie 2006, privind aprobarea amplasamentelor , aparţinând
domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru realizarea de locuinţe colective
P+4 , în regim de închiriere, pentru tineri;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,

HOTARASTE
Articol unic - Articolul 3 din H.C.L nr.101/13 noiembrie 2006, privind aprobarea
amplasamentelor, aparţinând domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru
realizarea de locuinţe colective P+4 , în regim de închiriere, pentru tineri, se abrogă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 107

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind modificarea articolului 3 din H.C.L nr. 102 /13.11.2006 privind atribuirea in folosinta gratuita ,
pe durata executarii lucrarilor de constructie, catre A.N.L Bucureşti a terenurilor, aparţinând domeniului
public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru realizarea de locuinţe colective P+4 , în regim de
închiriere, pentru tineri
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre; rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive; referatul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- prevderile H.C.L nr.101/13.noiembrie 2006, privind aprobarea amplasamentelor , aparţinând
domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru realizarea de locuinţe colective
P+4 ,în regim de închiriere,pentru tineri.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Articol unic - Articolul 3 din H.C.L nr.102/13 noiembrie 2006 se modifică si va avea
următorul cuprins:
,, Art.3.- Consiliul Local al Oraşului Tg Cărbuneşti se obligă:
a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul pentru
construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, , identificat conform prevederilor art.1 si
art.2 din H.C.L nr.102 /13.11.2006, pe toată durata executării construcţiei;
b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini ;
c) să asigure de la bugetul local resursele necesare şi finalizarea execuţiei utilităţilor aferente
construcţiei ( apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale,
spaţii verzi) până la recepţia de la terminarea locuinţelor;
d) să obţină extrasul de carte funciară;
e) să elaboreze studiu de fezabilitate şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de
urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;
f) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor,
corelate cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu
antreprenorul general, la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele
decalări ale termenelor din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze, în scris,
Agenţia Naţională pentru Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;
g) să informeze, în scris, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu privire la intenţia de renunţare
la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din “Programul privind construcţia de
locuinţe pentru tineri destinate închirierii ”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe.”
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Dănuţ Birău
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 108

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea amplasamentului , pentru realizarea de locuinţe colective P+3 , în regim de închiriere,
pentru tineri: terenul in suprafata de 9004 mp, situat in strada Mitropolit Nestor Vornicescu nr.2 ,
aparţinând domeniului public 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; referatul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Nota de fundamentare privind solicitările tinerilor si ale familiilor de tineri pentru locuinte;
- prevederile legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi ale legii
nr.50/1991-republicată în 2004 privind executarea lucrărilor de construcţii;
- programul constructiilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aprobat conform Legii
nr.152/1998;
- Planul de amplasament si delimitare a bunului imobil scara 1:1000;
- Prevederile P.U.G. si regulamentul aferent al orasului Tg.Carbunesti, aprobate prin H.C.L
nr.111/2007.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aprobă ca amplasament pentru realizarea de locuinţe colective P+3, în regim de
închiriere, pentru tineri terenul în suprafata de 9004 mp, situat in strada Mitropolit Nestor
Vornicescu nr.2, aparţinând domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj.
(2) Terenul are următoarele vecinătăţi:
N- Teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti –strada Mitropolit Nestor Vornicescu;
S- Teren Consiliul Local Tg.Carbunesti;
E- Teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti ( stadionul orasenesc);
V- Teren Consiliul Local Tg.Carbunesti, conform planului anexat.
Art.2.- Consiliul Local va asigura, de la bugetul local resursele necesare si finalizarea
executiei utilitatilor aferente constructiei (apa, gaze naturale, canalizare, energie electrica, telefonie,
căi de acces, alei pietonale, spatii verzi ) până la receptia de la terminarea locuintelor.
Art.3.- Se aprobă realizarea unui P.U.D, a studiului geotehnic, a studiului de fezabilitate
pentru amplasamentul mentionat la art.1 şi obţinerea tuturor avizelor legale.
Art.4.-Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la
îndeplinire prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemnează:
Dănuţ Birău
Secretar,
Ovidiu Dogaru

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 109

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind atribuirea în folosinţă gratuită către A.N.L a terenului aparţinând domeniului public
al oraşului Tg-Cărbuneşti, judeţul Gorj, pentru realizarea de locuinţe colective
în regim de închiriere, pentru tineri
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- referatul de specialitate al biroului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
- Nota de fundamentare privind solicitarile tinerilor si ale familiilor de tineri pentru locuinte;
- prevederile legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi ale legii
nr.50/1991-republicată în 2004 privind executarea lucrărilor de construcţii;
- programul constructiilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aprobat conform Legii
nr.152/1998;
- Planul de amplasament si delimitare a bunului imobil scara 1:1000;
- Prevederile P.U.G. si regulamentul aferent al orasului Tg.Carbunesti, aprobate prin H.C.L
nr.111/2007.
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1- (1) Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită către A.N.L Bucureşti a terenului aparţinând
domeniului public al oraşului Tg-Cărbuneşti, în suprafaţă de 9004 mp, situat în orasul Tg.Carbunesti,
strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, judetul Gorj, pe durata realizarii construirii de locuinţe
A.N.L.
(2) Terenul are urmatoarele vecinatati:
N- Teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti –strada Mitropolit Nestor Vornicescu;
S- Teren Consiliul Local Tg.Carbunesti;
E- Teren domeniul public al oraşului Tg.-Cărbuneşti (( stadionul orasenesc);
V- Teren Consiliul local Tg.Carbunesti, conform planului de amplasament si de delimitare a
bunului imobil sc.1:1000, anexat.
Art.2.- Consiliul Local al Oraşului Tg Cărbuneşti se obligă:
a) să transmită Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, în folosinţă gratuită, terenul pentru
construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în suprafaţă de 9004 mp, situat în în Tg
Carbuneşti, str.Mitropolit Nestor Vornicescu, nr.2, identificat conform prevederilor art.1, pe toată durata
executării construcţiei;
b) să pună la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe terenul liber de orice sarcini ;
c) să elaboreze documentaţiile de urbanism (P.U.D.) şi să suporte cheltuielile legate de acestea;
d) să asigure de la bugetul local resursele necesare şi finalizarea execuţiei utilităţilor aferente
construcţiei (apă, canalizare, energie termică şi electrică, gaze, telefonie, căi de acces, alei pietonale,
spaţii verzi) până la recepţia de la terminarea locuinţelor;

e) să obţină extrasul de carte funciară;
f) să elaboreze studiu de fezabilitate şi să obţină toate avizele conform cu certificatul de
urbanism, inclusiv acordul unic şi studiul geotehnic verificat de un geotehnician atestat;
g) să respecte termenele de execuţie şi de punere în funcţiune a lucrărilor şi a utilităţilor, corelate
cu graficele de execuţie stabilite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe împreună cu antreprenorul
general, la încheierea contractului de execuţie de locuinţe (inclusiv eventualele decalări ale termenelor
din motive independente de voinţa celor două părţi) şi să informeze, în scris, Agenţia Naţională pentru
Locuinţe cu privire la finalizarea utilităţilor;
h) să informeze, în scris, Agenţia Naţională pentru Locuinţe, cu privire la intenţia de renunţare
la lucrările de construire şi scoaterea obiectivului de investiţie din “Programul privind construcţia de
locuinţe pentru tineri destinate închirierii ”, cu suportarea tuturor cheltuielilor efectuate de Agenţia
Naţională pentru Locuinţe.
Art.3.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 110

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind încadrarea unui număr de 15 persoane pe perioadă determinată cu fonduri de la
A.J.O.F.M.-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 biroul Gospodărie Urbană;
- adresa primită de la A.J.O.F.M. –Gorj ;
- Legea 273/2006- privind finanţele publice locale ;
- Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicată ;
- Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de munca ,
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă încadrarea a 15 persoane, ca muncitor necalificat, din cadrul şomerilor, pentru
perioada 01.11.2008 -15.12.2008, cu fonduri de la A.J.O.F.M. Gorj, pentru a efectua lucrări specifice
sezonului, respectiv: curăţiri terenuri, săpături manuale, sprijiniri de maluri, desfundare şi dalare sanţuri,
defrişări, reparaţii trotuare oraş, tăiat de trandafiri în rondurile de flori de lângă trotuarele din oraş,
amenajări parcări zona blocuri, plantat arbori, arbuşti, igenizarea cursurilor de apă, igenizare spaţii verzi,
parcuri şi alte lucrări de acest gen, necesare a se efectua în aceasta perioada în oraşul Tîrgu Cărbuneşti.
Art.2.- Se împuterniceşte primarul oraşului Targu Carbunesti, domnul Mihai Viorel Mazilu, cu
selectarea persoanelor şi repartizarea acestora pe activităţi şi servicii.
Art.3.-Primarul oraşului Tg-Carbunesti şi compartimentele de resort din cadrul Primăriei
Tg-Carbunesti vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 111

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a asigurării cadrului necesar pentru
desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ în unităţile şcolare din
oraşul Tg. Cărbuneşti şi din satele aparţinătoare
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre al consilierilor locali Cioplea Ion şi Raţă- Neacşu Mihai membrii ai
comisiei de specialitate pentru învăţământ a Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbuneşti;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- existenţa unor disfuncţionalităţi în ceea ce priveşte buna desfăşurare a procesului de învăţământ
în unităţile şcolare din oraşul Tg. Cărbuneşti şi din satele aparţinătoare;
În scopul asigurării cadrului necesar pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, în
condiţiile legii, de către autorităţile administraţiei publice locale- primarul împreună cu aparatul său de
specialitate şi consiliul local;
În conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin.(7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republictă, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 28 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al orşului Tg. Cărbuneşti, aprobat prin HCL nr.
102/23.09.2008;
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- (1) Se aprobă organizarea Comisiei speciale de analiză şi verificare a asigurării cadrului
necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului de învăţământ în unităţile şcolare din oraşul
Tg. Cărbuneşti şi din satele aparţinătoare în următoarea componenţă:
Preşedinte: consilier local Cioplea Ion
Secretar: consilier local Raţă- Neacşu Mihai
Membrii: consilierii locali Birău Dănuţ, Haiducescu Florin, Pandia Daniela
(2) Activitatea Comisiei de analiză şi verificare va viza următoarele obiective:
A) Efectivele de elevi pe cicluri şi pe clase;
B) Perspectiva şcolilor pe următorii 4 ani;
C) Spaţiile existente în incinta şcolilor şi modul de utilizare a acestora:
- necesar/existent;
- investiţii solicitate ;
- investiţii realizate ;
- investiţii în curs de realizare;
- alte aspecte;
D) Pregătirea( repararea, reabilitarea, igenizarea, etc.,) spaţiilor existente pentru anul
şcolar 2008/2009:
-lucrări solicitate;
-lucrări aprobate şi contractate; stadiul şi modul realizării acestora;
-lucrări în curs de executare;
-lucrări necesare pentru perioada următoare;

E) Asigurarea condiţiilor necesare pentru încălzirea spaţiilor pe timpul sezonului rece
inclusiv asigurarea cu lemne a şcolilor de la sate;
(3) Comisia de analiză şi verificare îşi va desfăşura activitatea în perioada 01.11-30.11.2008.
(4) Comisia de analiză şi verificare îşi va desfăşura activitatea în prezenţa majorităţii
membrilor săi .
(5) La încheierea activităţii comisia va întocmi un Raport cu constatările sale pe care îl va
prezenta în şedinţa ordinară a Consiliului local din luna decembrie 2008.
Art.2.-(1)Directorul Colegiului Naţional ,,Tudor Arghezi”, directorul Şcolii Gimnaziale ,,George
Uscătescu” şi profesorii coordonatori ai şcolilor din satele aparţinătoare vor prezenta până pe data de
30 octombrie 2008 câte o Informare privind situaţia concretă din fiecare unitate de învăţământ
răspunzând la obiectivele stabilite la art.1. alin.(2) literele A,B,C,D şi E, informări care vor constitui
documentele de bază în activitatea comisiei de analiză şi verificare.
(2) Directorul Colegiului Naţional ,,Tudor Arghezi”, directorul Şcolii Gimnaziale ,,George
Uscătescu” şi profesorii coordonatori ai şcolilor din satele aparţinătoare vor pune la dispoziţia comisiei
de analiză şi verificare prevăzută la art.1 alin.(1) toate datele şi informaţiile solicitate şi vor permite
accesul comisiei în spaţiile unităţilor de învăţământ pentru a-şi îndeplini mandatul.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 14 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 112

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

ROMÂNIA
JUDEŢUL GORJ
ORAŞ TG.CĂRBUNEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
„REALIZARE LOCUINTE COLECTIVE PENTRU TINERI ( 2 AMPLASAMENTE ), ÎN
REGIM DE INCHIRIERE, P+4E, 10 APARTAMENTE -ORAS TG CARBUNESTI ”
Consiliul Local al oraşului Tg. Cărbuneşti
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- expunerea de motive;
- Raportul de specialitate al Biroului Administrarea Domeniului Public si Privat ;
- prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), precum şi pe cele ale art.126 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
Analizând Studiul de fezabilitate şi Indicatorii tehnico-economici ai proiectului « Realizare Locuinte
Colective Pentru Tineri,( 2 Amplasamente ) în regim de închiriere ,P+4E , 10 Apartamente - oraş
Tg-Carbunesti ».
În temeiul art.45 din Legea nr.2l5/2001 –legea administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare ,
HOTARASTE
Art.1.- Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „Realizare locuinţe colective pentru tineri
( 2 amplasamente ), în regim de inchiriere , P+4E , 10 apartamente - oras Tg. Carbunesti”,
respectiv Indicatorii tehnico-economici, după cum urmează:
A. Amplsamentul nr.1
a) valoarea investiţiei este de 3.379.301 lei ;
b) suprafaţa totală construită -212,76 mp ;
B. Amplsamentul nr. 2
a) valoarea investiţiei este de 3.277.095 lei ;
b) suprafaţa totală construită -212,76 mp ;
Art.2.- Primarul oraşului şi compartimentele de resort din cadrul instituţiei vor duce la îndeplinire
prezenta hotărâre.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară din data de 17.10.2008,
cu 15 voturi pentru, din 15 consilieri în funcţie.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ
Dănuţ Birău

Tg. Cărbuneşti, 17 octombrie 2008
Nr. 113

Contrasemnează:
Secretar,
Ovidiu Dogaru

