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          Încheiat astăzi  07 ianuarie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, 

cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef. 

        Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamţu Tatiana, doamna Coman Loredana și 

domnul Popescu Nicolae. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune la vot următoarea ordine de zi :  

         -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară  a  Consiliului  Local  al 

oraşului Tg.Cărbuneşti  din data de 28 decembrie 2015. 

         -2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a 

deficitului Secțiunii de dezvoltare a Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg.Cărbunești și 

acoperirea definitivă a deficitului Secțiunii de funcționare  a Bugetului de venituri  și cheltuieli  al 

Administrației Pieții orașului Tg.Cărbunești. 

          Se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 28.12.2015 care se aprobă cu 12 voturi 

pentru. 

 

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că 

Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului 

Secțiunii de dezvoltare a Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg.Cărbunești și acoperirea 

definitivă a deficitului Secțiunii de funcționare  a Bugetului de venituri  și cheltuieli  al Administrației 

Pieții orașului Tg.Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

          dl. Borcan Alin –contabilul şef arată că în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor 12.2014 

această hotărâre trebuie adoptată de către consiliul local până pe data de 08 ianuarie 2015, drept pentru 

care a fost convocată această şedinţă extraordinară.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune la vot Proiect de hotărâre privind 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare a 

Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg.Cărbunești și acoperirea definitivă a deficitului 

Secțiunii de funcționare  a Bugetului de venituri  și cheltuieli  al Administrației Pieții orașului 

Tg.Cărbunești.       Se aprobă cu 12  voturi pentru.  

 

   Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare și având în 

vedere că suntem la începutul unui nou an urează tuturor celor prezenți ” La mulți ani!”.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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          Încheiat astăzi  27 ianuarie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare pe luna ianuarie 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești. 

               La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul oraşului ing.jr. Mazilu Mihai Viorel,   

cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef, Rădulea 

Daniela de la biroul ADPP, Cocioabă Janina –biroul impozite şi taxe,  Golumbu Maria - de la Serviciul 

Asistență Socială,  Stăncioi Nicolae - Poliţia Locală. 

       Sunt prezenţi în sală mai mulți cetățeni ai orașului și administratori de societăți comerciale..                       

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi.  

       dl. Birău Dănuţ intervine din sală și propune să se completeze ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre 

privind modificarea art.1 litera c) din HCL nr. 107/29.102015 privind stabilirea impozitele și taxele locale 

pe anul 2016, inițiat de primarul orașului  și primit astăzi de consilierii locali și propune că acesta să fie 

primul proiect de hotărâre discutat având în vederea prezența cetățenilor din sală interesați de acest 

proiect.    

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune la vot completarea ordinii de zi cu 

Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 litera c) din HCL nr. 107/29.102015 privind stabilirea 

impozitele și taxele locale pe anul 2016 și propunerea ca acesta să fie primul proiect de hotărâre discutat.  

          Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune la vot următoarea ordine de zi 

completată :  

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 7 ianuarie 2016. 

  -2. Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 litera c) din HCL nr. 107/29.102015 privind stabilirea 

impozitele și taxele locale pe anul 2016. 

  -3. Adresa nr. 47119/G/II/22.12.2015 și Raportul de evaluare nr. 14123/G/II/29.03.2013 emise de 

Inspecţia de Integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, cu sediul în Bucureşti,  Bulevardul 

Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal 010661, sector 1, Bucureşti.  Adresa nr. 1355/21.01.2016 depusă de   

dl. Călina Iuliu și documentele anexate. 

  -4. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar 2015. 

  -5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat 

al orașului Tg. Cărbunești în vederea casării și valorificării. 

  -6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617/ 18.12.2007.  

  -7. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (valoarea de inventar  la drumul DC 20  Copăcioasa - Pojogeni).   

  -8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului  în domeniul privat al acestuia a 

Împrejmuirii Stației de tratare și pompare - 320 ml,  aflată în administrarea Sc Aparegio Gorj SA - CED 

Tg. Cărbunești în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia. 

  -9. Raport de activitate pe semestrul II/2015 - Compartimentul Asistență Socială. 

  -10. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din orașul Tg. 

Cărbunești pe semestrul II/2015. 

  -11. Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj nr. 88 din 14.01.2016  și Raportul 

de control al  Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj înregistrat la nr. 2575/07.12.2015.   

  -12. Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

          Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 7.01.2016 care se aprobă cu 15 voturi 

pentru. 

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că 

Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 litera c) din HCL nr. 107/29.102015 privind stabilirea 

impozitele și taxele locale pe anul 2016  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că 

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl. Birău Dănuţ arată că solicitările cetățenilor de scădere a cotelor și nivelurilor impozitelor și 

taxelor locale sunt întemeiate, deoarece inițial s-au aprobat cotele maxime și propune ca toate aceste cote 

să fie reduse; de asemenea propune ca și nivelurile impozitelor pe teren să fie modificate la cotele minime 

atât la oraș cât și la sate, unde oamenii nu au venituri și nu pot achita astfel de taxe și impozite mari,  mai 

ales că acum se plătește impozit pentru categoria de folosință curți construcții pentru 400 de mp ai 

oricărui teren cu altă categorie de folosință situat în intravilan.  

      Primarul oraşului ing.jr. Mazilu Mihai Viorel  consideră îndreptățite solicitările cetățenilor pe 

această linie și arată că trebuie încercat să îndreptăm ce se poate, însă din discuțiile pe care le-a avut cu 

directorul Prefecturii Gorj Diaconescu Liviu,  trebuie avut în vedere că  dacă se schimbă în integralitate 

hotărârea inițială cu impozitele și taxele există riscul ca să nu fie legal și să o întoarcă prefectul pe motiv 

de legalitate.   

   domnul Săvescu Grigore  îl întreabă pe domnul primar de ce nu este prezent secretarul orașului la 

ședință   așa cum este obligatoriu pentru că era nevoie de prezența sa.  

   Primarul oraşului ing.jr. Mazilu Mihai Viorel   îi răspunde că secretarul are copilul bolnav și este cu 

acesta la spital.   

  domnul Fugaru Ion intervine din sală și spune că a discutat și dumnealui cu prefectul județului Gorj și 

cu directorul Diaconescu și că aceștia au zis că hotărârea poate fi modificată. În legătură cu secretarul 

orașului arată că acest primește un salariu de 4 200 lei  și nu are nici o scuză să nu fie  prezent la ședință 

și trebuie să semneze hotărârea consiliului local. Solicită președintelui de ședință să consemneze în 

procesul verbal că secretarul lipsește de la lucrările ședinței.  

   dl. Ghiță Darius intervine din sală și spune că dorește să ridice unele aspecte în fața consilierilor locali 

în legătură cu impozitele și taxele locale:  

    - arată că în multe localități din țară printre care și Tg. Jiu au fost aprobate cotele la limitele minime 

stabilite de lege, autoritățile locale înțelegând astfel că cetățenii nu au venituri suficiente ca să plătească 

impozite și taxe mari; dă exemplu de localități din țară care au cote minime și anume București, Iași, 

Craiova și altele; spune că sunt și localități care au aprobat cotele maxime de 1,3% pentru clădirile 

nerezidențiale deținute de persoanele fizice cum sunt Constanța, Galați, Brăila;  

    -  consideră că în orașul nostru trebuia să se țină cont de mai mulți factori și să nu se aprobe limitele 

maxime pentru că sunt niște creșteri forte mari și spune că la dumnealui este vorba de o creștere de 

1600% de ori a impozitului, acesta în condițiile în care adaosul comercial practicat este de 10 - 20 % , 

însemnă că profitul unui an întreg trebuie dat pe impozit și arată că dumnealui trebuie să plătească 176 de 

milioane de lei, fără raport d evaluare,   ceea ce este foarte mult;  în condițiile în care se pun aceste cote 

maxime cei care închiriază vor mării chiriile, care nu mai pot fi plătite și atunci multe firme se închid;  

mai precizează că și la cotele minime taxele nu se micșorează față de anul trecut;  

     dl. Birău Dănuţ intervine și propune ca procentul să fie de 0,3% și nivelurile impozitelor la terenuri 

să fie la minim peste tot.  

     dna. Coman Loredana propune ca toate cotele privind impozitele și taxele pe clădiri și terenuri atât 

la persoane fizice cât și la juridice să  fie stabilite la cotele minime permise de lege.  

     dna. Cîmpeanu Olguța intervine din sală și consideră că este o propunere bună ca toate aceste cote să 

fie stabilite la limitele minime, arătând că astfel consilierii locali - aleșii cetățenilor - demonstrează că îi 

interesează problemele cetățenilor și că răspund solicitărilor acestora; arată că soluții pentru demararea 

unor investiții sunt prin accesarea de fonduri europene și că este necesar ca autoritatea locală să se 

implice și să caute astfel de oportunități și toată lumea trebuie să muncească și să găsească soluții; asigură 

pe primar și pe consilieri că atunci când autoritățile locale vor solicita sprijinul societăților comerciale în 

rezolvarea unor cazuri sociale, aceștia vor răspunde prezent în condițiile în care și solicitările dumnealor  

de acum sunt luate în considerare.  
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    dl.  Tofolan Diamant   intervine din sală și spune că nu este bine ca să se stabilească taxe și impozite 

mari pentru că oamenii nu cu ce să le plătească și atunci nu se rezolvă nimic;  în orașul nostru nu mai 

avem industrie nu mai avem agricultură, nu sunt locuri de muncă și atunci de unde să fie bani pentru plata 

acestor impozite și taxe mari; solicită consilierilor să se gândească bine cu mintea limpede și să aprobe 

niște cote de impozite și taxe care să poată fi plătite de oameni;  

   dna. Budin intervine din sală și întreabă de ce Aleea Pieții este cuprinsă în zona A și se plătesc taxe și 

impozite mari în condițiile în care canalizarea și-a făcut-o fiecare, terenul a fost cumpărat și amenajat de 

fiecare proprietar, pentru ce să se plătească astfel de taxe și impozite dacă nu se fac îmbunătățiri? se pun 

aceste taxe și impozite pentru plata salariaților primăriei, care acum sunt foarte mulți pentru că atunci 

când a lucrat și dumneaei la primăriei erau mai puțin angajați, poate jumătate din câți sunt acum! 

     dna. Coman Loredana intervine și reiterează propunerea făcută mai devreme și anume ca toate cotele 

privind impozitele și taxele pe clădiri și terenuri atât la persoane fizice cât și la juridice să  fie stabilite la 

cotele minime permise de lege și solicită președintelui de ședință să o supună la vot.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore supune la vot Proiectul de hotărâre privind 

modificarea art.1 litera c) din HCL nr. 107/29.102015 privind stabilirea impozitele și taxele locale pe anul 

2016  completat cu propunerea  ca toate cotele și nivelurile  privind impozitele și taxele pe clădiri și 

terenuri atât la persoane fizice cât și la juridice să  fie stabilite la cotele minime permise de lege.  

     Se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere - dl. Vârdarie Dumitru.   
     dna. Neamțu Tatiana intervine  și întreabă ce se întâmplă dacă secretarul orașului nu va semna 

această hotărâre.   

     cons.jr. Văduva Paul  îi răspunde că va semna dumnealui această hotărâre pentru legalitate în locul 

secretarului. 

      

      Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că se ia o pauză de 5 minute pentru a 

permite cetățenilor care au fost prezenți în sală la acest punct și care doresc să plece din sală să o poată 

face fără a perturba lucrările ședinței de consiliu.  

      După 5 minute se reiau lucrările ședinței și  preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore 

arată că se trece la punctul 3:  Adresa nr. 47119/G/II/22.12.2015 și Raportul de evaluare nr. 

14123/G/II/29.03.2013 emise de Inspecţia de Integritate din cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, cu 

sediul în Bucureşti,  Bulevardul Lascăr Catargiu nr. 15, cod poştal 010661, sector 1, Bucureşti.  Adresa 

nr. 1355/21.01.2016 depusă de   dl. Călina Iuliu și documentele anexate. 

    Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore dă citire primei părți a Adresei ANI nr. 

47119/G/II/22.12.2015  și arată că în conformitate cu acesta și în calitatea pe care o are este obligat să 

supună la vot constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Călina Iuliu.   

           dl. Cocheci Constantin intervine și  îi spune președintelui de ședință domnul Săvescu  că nu poate 

supune la vot constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Călina Iuliu  din 

moment ce nu este există un proiect de hotărâre în acest sens,  așa cum cere Legea 393/2004 privind 

statutul aleșilor locali, drept pentru care propune amânarea votului până la ședința ordinară viitoare 

pentru a se face acest proiect de hotărâre.   

         dl. Luntraru Alexandru este de acord cu domnul Cocheci că nu se poate vota din moment ce nu 

există un proiect de hotărâre care să fie însoțit de un Referat constatator semnat de primar și de secretarul 

orașului.  

    Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore intervine și supune la vot conform adresei 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Călina Iuliu și întreabă cine este 

pentru.  

         Votează pentru consilierii locali Săvescu Grigore, Ionescu Marian, Ianăș Dumitru și Vârdarie 

Dumitru.   

     dna. Coman Loredana intervine și arată că este singura neutră dintre consilieri și dorește să spună că 

în mapa cu documentele ședinței există o contestație la executare a domnului Călina Iuliu care este 

depusă pe data de 06.01.2016 la Curtea de Apel Craiova și până la soluționarea acesteia se suspendă tot 

ceea ce a fost dispus anterior, deci nu se poate vota ceva până nu se soluționează această contestație la 

executare.   
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     dl. Vârdarie Dumitru intervine și arată că această contestație este o mare prostie și că nu are nici o 

valoare, că cine l-a învățat să o facă nu  nu l-a învățat bine; arată că îi pare rău ca om de domnul Călina că 

nu a făcut nu știu ce ilegalități, dar lege este lege și trebuie respectată.  

      dl. Birău Dănuţ  arată că este lipsă de procedură deoarece nu există un proiect de hotărâre în acest 

sens și nu se poate vota nimic.    

     Doamna  consilier local Neamțu Tatiana părăsește sala de ședință. 

        cons.jr. Văduva Paul  arată că situația de fapt în acest caz este următoarea: În luna aprilie 2010 o 

societate comercială administrată de doamna Călina Ana- soția domnului Călina Iuliu a încheiat cu 

Primăria Tg. Cărbunești un contract pentru livrarea de pâine pentru Creșa de copii cu o anumită valoare, 

care oricum nu contează; acest contract s-a derulat până pe 31.12.2010.    

În luna octombrie 2012 dl. Fugaru Ion a sesizat ANI în legătură cu unele aspecte privind 

incompatibilitatea domnului consilier local Călina Iuliu.  

 ANI a efectuat cercetări și a conchis printr-un Raport de evaluare pe care consilierii îl au la mapă,  că 

urmare a încheierii contractului de furnizare  a pâinii,  domnul Călina Iuliu în calitate de consilier local    

s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada aprilie - 31.12.2010. Acest raport a fost contestat de 

domnul Călina Iuliu la Curtea de Apel Craiova unde i s-a respins contestația și ulterior a făcut recurs la 

Înalta Curte de Casație și justiție unde i s-a respins și recursul, fără însă ca până la această dată să i se 

comunice hotărârea cu motivarea respingerii recursului.  

  ANI prin adresa 47119/G/II/22.12.2015, trimisă în atenția primarului și consilierilor locali,   solicită 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Călina Iuliu.  

  Conform Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali art.9 alin. (3) încetarea de drept a mandatului 

de consilier local, inclusiv pentru cazul de incompatibilitate, se constată de către consiliul local, prin 

hotărâre, la propunerea primarului sau a oricărui consilier. Iar la art. 12 din aceeași lege la alin.(1) se arată 

că în situațiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local 

adoptă în prima ședință ordinară, la propunerea primarului o hotărâre prin care se ia act de situația apărută 

și se declară vacant locul consilierului în cauză. La alin.(2) se precizează că hotărârea va avea la bază, în 

toate cazurile,   un referat constatator semnat de primar și de secretarul orașului.     

Aceasta este situația în cazul de față și ne aflăm la prima ședință ordinară, doar că nu există un proiect de 

hotărâre.  

     dl. Călina Iuliu intervine și  precizează că acel contract a fost făcut sub valoare pâinii de pe piață, în 

sensul că a fost dată cu 60 de bani o pâine, în condițiile în care o pâine se vindea cu 1 leu. Aceasta doar 

din  dorința de a ajuta copii și Creșa și deci nu s-a câștigat nimic.   

  Precizează că în Legea 176/2010 la art. 26 alin.(3) se arată că ”În  cazul în care cauza de 

incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenției, sancțiunea disciplinară poate fi aplicată în termen 

de 3 ani de la încetarea cauzei de incompatibilitate”. Deci în cazul dumnealui sancțiunea nu mai poate fi 

aplicată deoarece cei 3 ani s-au împlinit  pe 31.12.2013. Mai arată că nu este un caz singular în România, 

mai sunt cazuri unde nu s-a constatat încetarea mandatului la solicitarea ANI.  

 Mai mult  arată că nu a primit hotărârea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu motivarea respingerii 

recursului pentru că mai are și alte căi de atac în justiție în România sau în afară.     

  dl. Vârdarie Dumitru intervine și îi spune că deciziile Înaltei Curți de Casație și Justiție sunt general 

obligatorii.   

  dl. Fugaru Ion intervine din sală și arată că acel contract a fost semnat de doamna Ciontescu Constanța 

și doamna Călina Ana și la dumnealui a ajuns după aceea.  

  Spune că primarul orașului a fost deștept a procedat foarte bine și a pus adresa ANI pe ordinea de zi și 

astfel a pasat răspunderea pe consiliul local.   

     În continuare au loc controverse și acuze reciproce între dl. Călina Iuliu și dl. Fugaru Ion, care 

sunt aplanate de președintele de ședință. 

 

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar 2015, a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor și toți consilierii îl au în mapă.  
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      dl. Borcan Alin  prezintă raportul de specialitate  și în ce constă acest proiect de hotărâre.  

Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

contului de închidere a exercițiului bugetar 2015 în forma prezentată.  

       Se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - Coman Loredana.  

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al 

orașului Tg. Cărbunești în vederea casării și valorificării, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor și 

toți consilierii îl au în mapă.  

      dl. Ianăș Dumitru întreabă de ce la unele mijloace fixe diferă valorile trecute în cele 2 coloane ale 

anexei.  

     cons.jr. Văduva îi răspunde că așa cum se consemnează în raportul de specialitate al doamnei 

Ciontescu unele mijloace fixe  nu au amortizat toată valoarea, dar pot fi scoase din funcțiune.  

Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al orașului Tg. Cărbunești în vederea 

casării și valorificării în forma prezentată.  

     Se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - Coman Loredana și Ionescu Marian. 
   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că 

Proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului la contractul de închiriere nr. 23617/ 18.12.2007, a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     

                 Se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - Coman Loredana și Vărdarie Dumitru.  

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești (valoarea de inventar  la drumul DC 20  Copăcioasa - Pojogeni , a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.       Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că 

Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului  în domeniul privat al acestuia a 

Împrejmuirii Stației de tratare și pompare - 320 ml,  aflată în administrarea Sc Aparegio Gorj SA - CED 

Tg. Cărbunești în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor 

de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept 

pentru care îl supune aprobării.     

                 Se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - Coman Loredana și Ionescu Marian. 

 

   Se trece la punctul 9 al ordinii de zi Raport de activitate pe semestrul II/2015 - Compartimentul 

Asistență Socială. Nu sunt dezbateri.  

  Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav din orașul Tg. Cărbunești pe semestrul II/2015. Nu sunt dezbateri. 

  Se trece la punctul 11 al ordinii de zi:  Decizia Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj 

nr. 88 din 14.01.2016  și Raportul de control al  Curții de Conturi a României - Camera de Conturi Gorj 

înregistrat la nr. 2575/07.12.2015.   

  dl. Fugaru Ion intervine din sală și solicită să se spună câți bani sunt imputați și  unde s-au dus.  

  dl. Vârdarie Dumitru spune că din ceea ce a văzut,  în total este vorba despre 1,2 miliarde de lei vechi.  

  dl. Cocheci Constantin  intervine și îi spune domnului Fugaru că nu este vorba de nici o pagubă pentru 

că banii au fost dați cu forme legale la Clubul Sportiv ”Gilortul” și se va dovedi acest lucru.  

Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

    dl. Mihăilescu Constantin îl felicită pe domnul primar pentru că a spus că nu mai pune nici un 

viceprimar până la alegeri.  

  dl. Ghiță Darius intervine din sală și întreabă în ce bază s-a mărit taxa de salubrizare? 

dl primar Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că această taxa nu a mai fost modificată de la data când a 

fost stabilită prima dată în anul 2010 și că acum s-a mărit doar cu inflația generată de creșterea costurilor 

cu mâna de lucru unde salariul minim a crescut de la 600 de lei la 900 și celelalte creșteri cu 

combustibilul și cu piesele de schimb pentru autovehicule.  
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    dl. Fugaru Ion intervine din sală și îi cere președintelui de ședință să solicite de la SC Salubris ca până 

la ședința viitoare să prezinte suma totală pe care a încasat-o pe închirierea utilajelor pentru că ciubucuri 

se fac destule.  

    Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore este de acord și dispune să se comunice celor de la 

SC Salubris această solicitare.    

 

   Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore arată că își încheie mandatul de trei luni de 

președinte de ședință  și propune să fie ales președinte de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 

2016 domnul Ianăș Dumitru.   

    dl. Cocheci Constantin îl propune pe domnul Popescu Nicolae.  

   Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore supune la vot prima propunere și anume ca 

domnul Ianăș Dumitru  să fie ales președinte de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2016. 

Se votează 5 voturi pentru și 9 abțineri,  deci nu se alege. 

Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore supune la vot a doua propunere și anume ca 

domnul Popescu Nicolae să fie ales președinte de ședință pentru lunile februarie, martie și aprilie 2016. 

Se aprobă cu 9 voturi pentru și 5 abțineri.  

 

 

   Preşedintele de şedinţă domnul Săvescu Grigore  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Săvescu Grigore                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

          Încheiat astăzi  01 februarie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, 

cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef, și Corici 

Sorin-șeful biroului ADPP. 

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamţu Tatiana, doamna Coman Loredana și 

domnul Săvescu Grigore, și doamna Novac Aurora. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot următoarea ordine de zi :  

       -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 27 ianuarie 2016. 

       -2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2016. 

          Se aprobă cu 11 voturi pentru.  

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 27.01.2016 care se aprobă cu 11 voturi 

pentru. 

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe 

anul 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că 

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

          secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin intervine și aduce în atenția consilierilor 

propunerea acestora privind achiziționarea aparaturii necesare pentru înregistrarea ședințelor consiliului 

local.  

     dl. Birău Dănuț susține alocare de fonduri pentru achiziționarea acestei aparaturi și îi cere domnului 

Borcan Alin să aloce aceste fonduri.            

     dl. Borcan Alin –contabilul şef arată că va aloca suma de 15.000 lei din fondul de rezervă al 

bugetului.  

     Se prezintă în sală la lucrările ședinței doamna consilier local Novac Aurora.  

     dl.  Ianăș Dumitru dorește să ridice în atenția consilierilor locali o problemă care i-a sărit în ochi și 

anume că  impozitele și taxele locale au o contribuție importantă la bugetul de venituri și cheltuieli, ceea 

ce însemnă că 85% dintre contribuabili și-au achitat impozitele și taxele locale și în aceste condiții 

consideră că în ședința trecută la solicitarea cetățenilor nu trebuia să fie aprobate limitele minime la toate 

impozitelor și taxelor locale, considerând că unele puteau fi stabilite undeva între minim și maxim.  

    De asemenea consideră că la primăria noastră compartimentul sau persoana care se ocupă cu atragerea 

de fonduri europene nu își fac treaba așa cum trebuie, deoarece noi avem zero fonduri europene, ceea ce 

nu este bine. Propune să se contacteze și să se angajeze firme de consultanță pe acest domeniu și să se 

acceseze fonduri europene nerambursabile.  

   O altă problemă pe care dorește să o ridice este aceea că opiniile și propunerile consilierilor locali 

exprimate în ședințe nu sunt luate deloc în calcul de către executiv, ceea ce nu este bine în condițiile în 

care consilierii locali se află aici în slujba comunității pentru care trebuie să facă ceva.  

     dl. Borcan Alin –contabilul şef îi răspunde că orașele cu populație sub 10.000 de locuitori cum este 

cazul nostru sunt văduvite în ceea ce privește accesarea de fonduri europene pentru că așa sunt 

reglementările UE. Totuși precizează că în ultimi ani s-au făcut multe investiții mai ales asfaltări de străzi 

și drumuri.   
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     dl. Călina Iuliu - viceprimarul orașului îi răspunde domnului Ianăș că la primăria noastră nu există 

compartiment cu astfel de atribuțiuni; Precizează că totuși au fost atrase fonduri bănești cu care s-au făcut 

mai multe investiții și dă exemplu - Stația de transfer deșeuri de la Cojani  în valoare de 1 milion de euro, 

Alimentările cu apă de la Floreșteni, de la Măceșu, de la Pojogeni, asfaltarea drumului Pojogeni - 

Copăcioasa, asfaltarea altor străzi.  

     dl. Vârdarie Dumitru intervine și spune că unele orașe cum sunt Țicleni și Tismana doresc să 

organizeze referendum pentru a reveni la statutul de comună, deoarece ar avea mai multe avantaje, chiar 

dacă și acum au bugete locale mai mari decât ale orașului nostru. Faptul că s-au aprobat limitele minime 

la taxele și impozitele locale nu este bine pentru că unele puteau fi mai mari pentru a avea bani de 

investiții. Dorește să spună că cineva va pierde bastonul de mareșal pentru că cei care au fost aici în 

ședință și au pus presiune nu vor vota consilierii de acum care au aprobat aceste limite minime ale 

impozitelor și taxelor.   

     Legat de bugetul local dorește să i se prezinte de către Clubul sportiv ce anume se va face cu suma 

acesta de 150.000 lei care este prevăzută ca subvenție pentru sport și vrea o anexă în acest sens.  

      dl. Cocheci  Constantin - intervine și îi răspunde că există un Buget de venituri și cheltuieli al 

Clubului Sportiv, pe care consilierii l-au primit astăzi,   unde se arată ce se face cu acești bani care vor fi 

folosiți și la karate și la copii și juniori nu numai la echipa de fotbal.  Mai spune că nu își mai poate 

asuma responsabilități pentru acest club în condițiile în care lucrează fără nici o retribuție, iar pentru 

rezolvarea problemelor clubului se deplasează cu autoturismul personal.  A dorit să renunțe la această 

funcție, dar la solicitarea domnului primar a rămas să facă treabă mai departe. Consideră că este bine ca 

acest club să își desfășoară mai departe activitatea mai ales că sunt și 5 angajați cu contract de muncă.  

      dl. Borcan Alin –contabilul şef intervine și arată că cei de la Clubul sportiv trebuie să se conformeze 

dispozițiilor legale și să facă ceea ce trebuie conform acestora.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Bugetului de venituri  și cheltuieli  

al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe 

părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv  titluri, articole si alineate bugetare.  

         Se aprobă cu 12  voturi pentru din 12 consilieri locali prezenți.  
 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat astăzi  11 februarie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei  Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, 

cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Călina Adrian  - biroul ADPP și Chirtiță 

Liana de la relații cu publicul. 

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamţu Tatiana, doamna Coman Loredana și 

domnul Birău Dănuț. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot următoarea ordine de zi :  

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului 

Tg. Cărbunești  din data de 1.02.2016. 

   -2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului intre organizația Fra tiggerkopp- Norge, 

denumita beneficiar și Primăria Tg. Cărbunești, denumita partener al proiectului. 

          Se aprobă cu 12 voturi pentru.  

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 1.02.2016 care se aprobă cu 11 voturi 

pentru și 1 abținere - Săvescu Grigore care arată că nu a fost prezent la ședința respectivă.  

 

     Se prezintă în sală la lucrările ședinței doamna consilier local Coman Loredana. 

 

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Parteneriatului intre organizația Fra tiggerkopp- Norge, 

denumita beneficiar și Primăria Tg. Cărbunești, denumita partener al proiectului a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

     dl. Ianăș Dumitru arată că explicațiile despre acest parteneriat ar fi trebuit să fie prezentate de către 

primarul orașului care ne-a  chemat la ședință dar care nu este prezent; consideră că acest lucru denotă 

sfidare și bătaie de joc la adresa consilierilor locali din partea primarului orașului.  

     dna. Novac Aurora întreabă dacă sunt implicate costuri și care sunt acestea ?  

     dna. Chiriță  Liana îi răspunde că acest parteneriat nu presupune nici un cost din partea primăriei.  

     dl. Călina Iuliu - viceprimarul orașului arată că o delegație din Norvegia împreună cu un reprezentant 

al Ambasadei acestei țări la București au fost în vizită în orașul nostru pentru a vedea condițiile de trai ale 

populației rome pentru că acolo în zona respectivă din Norvegia  sunt peste 300 de rromi din orașul 

nostru și din Tg. Jiu. Cu această ocazie s-a stabilit să se facă un parteneriat și în clădirile dse la Pojogeni 

să se facă o fabrică de prelucrare a lânii unde să fie angajate persoane de etnie romă încercând în acest fel 

să îi facă să rămână la domiciliul acestora.   

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Parteneriatului intre organizația Fra tiggerkopp- Norge, denumita beneficiar și Primăria 

Tg. Cărbunești, denumita partener al proiectului.  

         Se aprobă cu 12  voturi pentru și 1 abținere,  din 13 consilieri locali prezenți.  
 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

          Încheiat astăzi  29 februarie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, 

secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al 

consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef,  Corici Sorin, Rădulea Daniela și Zorlescu Liliana - biroul 

ADPP,  Cocioabă Janina de la biroul impozite și taxe locale, Călugăru Mihaela - Gospodărire Urbană , 

Golumbu Maria - asistență socială, Drăgoescu Nicolae - director SC Salubris Gilort SRL,                  

Tîrziu Constantin - directorul Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești.  

  Este prezent în sală dl.Ghiță Darius.    

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamţu Tatiana.    

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că s-au primit astăzi niște documente 

inclusiv răspunsul de la directorul SC Salubris privind situația sumelor încasate cu utilajele societății.  

Propune completarea ordinii de zi cu cele două solicitări adresate consiliului local și anume adresa nr. 

4161/25.02.2016 din partea Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești și solicitarea nr. 

4172/25.02.2016 a domnului Ghiță Darius.   Se aprobă cu 14 voturi pentru.   

       dl. Birău Dănuț intervine și îl întreabă pe domnul Corici Sorin dacă are pregătite datele solicitate 

despre asfaltarea pe strada Mamului,  iar dacă nu le are să le aducă până la terminarea ședinței?  

 dl. Corici Sorin îi răspunde că are datele solicitate.   

 Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot următoarea ordine de zi :  

    -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 11 februarie 2016. 

  -2. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016.  

  -3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Statului de personal ale 

Spitalului Orășenesc de  Urgență Tg. Cărbunești. (Anexele se găsesc  în mapa fiecărui președinte de comisie 

de specialitate pentru consultarea acestora de către toți membrii comisiei de specialitate).       
  -4. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale.  

  -5. Proiect de hotărâre privind atribuirea de teren în folosință gratuită în satul Cojani. (Duliga Ioanil).   

  -6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale acordate la 

nivelul orașului Tg. Cărbunești în anul 2016. 

  -7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea 

orașului Tg. Cărbunești - anul  2016.  

  -8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii. 

  -9. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești -  la poziția 75, coloana 5 , literele a). și n).  (valoarea de inventar Clădire 

Policlinica veche - C1 și Clădire chirurgie, interne, cardiologie, ATI , C14).  

  -10. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești - Sisteme de alimentare cu apă satul Pojogeni - Rugi.  

  -11. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești - Sisteme de alimentare cu apă satul Cărbunești-sat, Puiești.  

  -12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului  în domeniul privat al acestuia a  

Magaziei în suprafață de 218,4 mp, aflată în administrarea Școlii Gimnaziale ”George Uscătescu”  Tg. 

Cărbunești, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia. 

  -13. Proiect de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniul public al Tg. Cărbunești. 
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   -14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”Cămin-Cantină” de 

către Colegiul Național ”Tudor Arghezi” către Centrul Cultural”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești. 

   -15. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent 

educațional, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015”. 

  -16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor /tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare în orașul Tg. Cărbunești.  

  -17. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și canalizare 

în orașul Tg. Cărbunești ”.    

  -18. Raportul primarului orașului Tg. Cărbunești privind starea economică și socială a orașului -2015.            

  -19. Adresa nr. 4161/25.02.2016 din partea Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești.  

  -20. Solicitarea nr. 4172/25.02.2016 domnului Ghiță Darius. 

  -21. Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

          Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa  din 11.02.2016 care se aprobă 13 voturi pentru și 1 

abținere- dl. Birău Dănuț care spune că nu a participat la ședința anterioară. 

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl. Borcan Alin –contabilul şef arată că față de documentele primite de consilieri anexele suferă unele 

modificări impuse prin adrese de către Finanțele Publice Gorj în ceea ce privește denumirea acestor 

tichete de creșă  și indicatorii la care se înregistrează în contabilitate; și o altă modificare în ceea ce 

privește virările de credite cerute de Spital, pe care o prezintă concret.      

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016 cu 

modificările precizate.  Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Statului de personal ale 

Spitalului Orășenesc de  Urgență Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl. Tîrziu Constantin directorul Spitalului Orășenesc de  Urgență Tg. Cărbunești arată că până acum 

aceste documente erau aprobate de către primarul orașului, însă a considerat că este bine ca ele să fie 

aprobate și de Consiliul Local al orașului Tg. Cărbunești, drept pentru care le-a înaintat spre dezbatere și 

aprobare.  Arată că stă la dispoziția consilierilor locali să răspundă la orice întrebare legată de aceste 

documente.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Statului de personal ale Spitalului Orășenesc de  Urgență 

Tg. Cărbunești. Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind  acordarea de facilități fiscale a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.   Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind atribuirea de teren în folosință gratuită în satul Cojani. (Duliga Ioanil) a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului local de acțiune privind serviciile sociale acordate la 

nivelul orașului Tg. Cărbunești în anul 2016, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, 

fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl 

supune aprobării.   Se aprobă cu 14  voturi pentru. 
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        Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea 

orașului Tg. Cărbunești - anul  2016, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dl. Vârdarie Dumitru întreabă unde se pot depozita deșeurile industriale și dacă există un loc de 

depozitare al acestora. Ridică problema nisipului care a fost pus pe strada Eroilor pentru deszăpezire și 

care a fost luat de apa de la ploaie și a fost dus pe toată strada inclusiv pe trotuare și în curțile oamenilor, 

solicită să se facă ceva, să se măture străzile, să se rezolve această situație, iar de acum încolo să se 

depoziteze așa cum trebuie pentru a fi evitate astfel de situații. Solicită să se facă mai mult în ceea ce 

privește curățenia și întreținerea străzilor din oraș și dă exemplu strada Eroilor de-a lungul cimitirului 

unde este nevoie de rigole, iar  gardul cimitirului să fie vopsit; de asemenea  strada Trandafirilor, care 

este principala stradă a orașului, arată jalnic, total neîntreținută, dar speră că în această lună se vor face 

mai multe în acest sens; solicită ca cei de la ajutorul social să aibă un grafic și să prezinte lunar rapoarte 

de activitate; de asemenea solicită ca poliția locală să prezinte rapoarte lunare de activitate.     

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că deocamdată nu există un depozit pentru 

deșeurile industriale, dar momentan deșeurile din construcții moloz și altele asemănătoare se duc într-o 

groapă- mlaștină  la Cojani,  lângă stația de transfer (aspect confirmat de directorul Sc Salubris Gilort 

SRL- Drăgoescu Nicolae). Nisipul care a mai rămas va fi recuperat și depozitat iar străzile vor fi curățate 

și întreținute corespunzător. În ceea ce privește pe cei de la ajutor social arată că numărul acestora  a 

scăzut continuu, acum mai sunt apte de muncă doar 23 de persoane, cu care se fac multe activități în oraș, 

dar nu se pot rezolva toate problemele numai cu aceștia.  

    dl. Ianăș Dumitru arată că la Pojogeni s-a început curățarea rigolei de la drum,  dar nu s-a mai 

continuat. Întreabă dacă se va mai face ceva? 

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că este drum județean și că va lua legătura 

cu cei de la drumurile județene și va solicita să se continue lucrarea.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașului Tg. Cărbunești - anul  

2016. Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri, 

destinate închirierii, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.   

 Se aprobă cu 13  voturi pentru și 1 abținere - Săvescu Grigore.  

        Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești -  la poziția 75, coloana 5 , literele a). și n).  (valoarea de inventar Clădire 

Policlinica veche - C1 și Clădire chirurgie, interne, cardiologie, ATI , C14), a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente, drept pentru care îl supune aprobării.   Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

        Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată 

că Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești - Sisteme de alimentare cu apă satul Pojogeni - Rugi, a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente. 

   dna.Coman Loredana spune că anexa nu este asumată de nimeni din moment ce nu este semnată de 

nimeni!  

   dl.Săvescu Grigore arată că este un lucru extraordinar că s-a reușit să se bage apă în satul Rugi. 

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel spune că aceste alimentări cu apă care însumează o 

lungime de aproape 3100 metri liniari s-au realizat cu aceeași sumă de bani - 700 milioane lei vechi,  cu 

care la Cojani s-a realizat alimentarea cu apă doar pe o lungime de 400 de metri liniari!!   

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Tg. Cărbunești - Sisteme de 

alimentare cu apă satul Pojogeni - Rugi. Se aprobă cu 14  voturi pentru.  
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    Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 

orașului Tg. Cărbunești - Sisteme de alimentare cu apă satul Cărbunești-sat, Puiești, a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.   Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind trecerea din domeniul public al orașului  în domeniul privat al acestuia a  

Magaziei în suprafață de 218,4 mp, aflată în administrarea Școlii Gimnaziale ”George Uscătescu”  Tg. 

Cărbunești, în vederea scoaterii din funcțiune a acesteia, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.   Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind concesionarea unui teren aparținând domeniul public al Tg. Cărbunești, a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

       Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”Cămin-Cantină” de către 

Colegiul Național ”Tudor Arghezi” către Centrul Cultural”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești, a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente.  

   dna. Novac Aurora întreabă ce se întâmplă cu copii de la internat și dacă liceul a făcut vreun demers în 

acest sens? 

   dl. Birău Dănuț întreabă dacă cei de la Colegiul Național ”Tudor Arghezi” nu trebuiau să facă 

demersuri în acest sens; După câte știe acolo trebuie reparat acoperișul pentru că a început să intre apa de 

la ploaie prin el.  

   dl. Boțoteanu Marian întreabă dacă aceea clădire nu este în administrarea Colegiului Național și dacă 

se vor obține avizele de la ISU?  

    primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că la Centrul Cultural vor începe lucrările de 

reabilitare și modernizare, iar amplasamentul a și fost predat către CNI;  vor dura aceste lucrări 

aproximativ 12 luni și a considerat că este nevoie ca pentru anumite activități să avem acest spațiu unde 

se va muta Centrul Cultural; copii de la internat vor rămâne în continuare ca și până acum în aceleași 

condiții.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”Cămin-Cantină” de către Colegiul Național ”Tudor 

Arghezi” către Centrul Cultural”Tudor Arghezi” Tg. Cărbunești. Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

     Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea ”Modalității de identificare a beneficiarilor de stimulent 

educațional, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015”, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și 

canalizare în orașul Tg. Cărbunești, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune 

aprobării.   Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în 

orașul Tg. Cărbunești”, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

       Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
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    Se trece la punctul 18 al ordinii de zi: Raportul primarului orașului Tg. Cărbunești privind starea 

economică și socială a orașului -2015. 

    dl. Ianăș Dumitru întreabă în ce constă închiderea gropii de gunoi ? 

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că este vorba de un proiect care se 

derulează în trei etape fiecare costând cam 2 miliarde de lei vechi, deci în total 6 miliarde de lei vechi; 

Totul este făcut după un proiect legal, care prevede toate lucrările ce trebuie executate: tasări, balastări, 

pământ fertil, plantări, rigole, bazin vidanjabile de colectare, etc.   

  Se trece la punctul 19 al ordinii de zi: Adresa nr. 4161/25.02.2016 din partea Spitalului Orășenesc de 

Urgență Tg. Cărbunești.  

     dl. Tîrziu Constantin directorul Spitalului Orășenesc de  Urgență Tg. Cărbunești arată  că a solicitat 

parcare în comodat pentru a realiza venituri suplimentare pentru că Spitalul are nevoie de foarte mulți 

bani pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă.   

   Se trece la punctul 20 al ordinii de zi: Solicitarea nr. 4172/25.02.2016 domnului Ghiță Darius. 

     dl. Ghiță Darius își prezintă solicitarea și cere să fie rezolvată cererea sa.  

     primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că se va analiza și dacă este nevoie se va 

veni cu modificarea hotărârii de consiliu local.  

       Se trece la punctul 21 al ordinii de zi: Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

        dl. Birău Dănuț îl întreabă pe domnul Corici Sorin pe ce distanță  de pe strada Mamului a fost făcut 

inițial contractul pentru asfaltare, câți bani s-au plătit și dacă mai trebuie dați bani pentru această lucrare? 

       dl. Corici Sorin îi răspunde că inițial contractul a fost făcut pentru aproximativ 223 de metri liniari și 

că în realitate s-a turnat asfalt pe 400 de metri liniară și că mai sunt de achitat bani.  

        dl. Birău Dănuț întreabă de ce s-a turnat mai mult decât s-a prevăzut în  contractul inițial dacă nu a 

cerut nimeni acest lucru; în aceste condiții ne batem joc de banii publici pentru că se ajunge la 11 

miliarde de lei vechi pe kilometrul  de asfalt, ceea ce este foarte foarte mult și inacceptabil.   

    primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că s-a ajuns la această sumă pentru că în 

anumite zone au fost denivelări foarte mari și stratul de asfalt a fost foarte gros pentru a se putea ajunge la 

același nivel; arată că este o lucrare la vedere care se poate verifica de către oricine, nu este o lucrare 

ascunsă. 

     dl. Vârdarie Dumitru  arată că îl întreabă oamenii pe stradă care este situația cu domnul Călina Iuliu 

cu ANI  și nu știe ce răspuns să dea; solicită ca din moment ce există un referat al secretarului orașului să 

se facă ceva pentru a se respecta legea.  

     primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel îi răspunde că în ședința ordinară anterioară a fost 

adusă la cunoștința consilierilor locali adresa ANI, iar în ședință s-a supus la vot inclusiv constatarea 

încetării mandatului  și nu s-a întrunit numărul de voturi necesar.   

    dl. Birău Dănuț intervine și arată că nu s-a votat nimic, pentru că  a fost lipsă de procedură deoarece 

nu a existat  un proiect de hotărâre în acest sens.  

  În continuare au loc discuții contradictorii pe această temă între consilierii locali Vârdarie Dumitru, 

Săvescu Grigore, Birău Dănuț, Călina Iuliu și Cocheci Constantin. 

   

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

          Încheiat astăzi  30 martie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare pe luna martie 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, 

secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al 

consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef,  Ciontescu Constanța și Zorlescu Liliana - biroul ADPP,   

Călugăru Mihaela - Gospodărire Urbană, Birău Simona - serviciul contabilitate și resurse umane, 

Ciobanu Silviu - șeful SPCLEP, Drăgoescu Nicolae - director SC Salubris Gilort SRL, Tîrziu Constantin 

- directorul Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești.  

    Sunt prezenți în sală cetățenii   Răducan Iuliana și Cocheci Victor .    

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Novac Aurora care este cu copilul în spital.   

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că s-au primit astăzi anumite documente  

inclusiv 2 proiecte de hotărâre și 2 informări, drept pentru care propune completarea ordinii de zi cu 

acestea :  

             1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului ”Restaurant -Piață”.  

             2. Proiect  de  hotărâre privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  STADIONULUI 

Tg. Cărbunești.  

             3. Informare privind solicitarea nr. 6150 din 23.03.2016 a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. 

Cărbunești.    

             4. Informare privind    nr. 6389/25.03.2016  a SEMROM OLTENIA SA.  

          Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot următoarea ordine de zi :  
  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 29 februarie 2016. 

  -2. Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 10018/G/II/07.03.2016, înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești cu nr. 5092 din 10.03.2016.   

  -3. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016.  

  -4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului și ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al orașului Tg. 

Cărbunești. 

  -5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind organizarea și funcționarea 

Serviciului Public Comunitar  Local de Evidență a Persoanelor Tg. Cărbunești”.   

  -6. Proiect de hotărâre privind repartiția a patru apartamente din blocurile ANL 2003 și ANL 2012.   

  -7. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 

mp situat in oraș Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K si concesionarea prin licitație publica deschisa a 

terenului in suprafața de 1 mp situat in oraș Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, aparținând domeniului public 

al orașului Tg. Cărbunești. 

  -8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire practicate de către SC SALUBRIS 

GILORT SRL.  

  -9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului ”Restaurant -Piață”.  

  -10. Proiect  de  hotărâre privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  STADIONULUI Tg. 

Cărbunești.  

  -11. Desemnarea reprezentantului asociatului persoană juridică - orașul Tg. Cărbunești în cadrul 

Adunării Generale a Asociaților la SC SALUBRIS GILORT SRL, urmare a demisiei dl. Văduva Vasile 

Paul înregistrată la nr. 4889 din 09.03.2015 .   
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  -12. Solicitarea nr. 5366 din 15.03.2016 din partea Asociației Partida Romilor ”Pro-Europa”, Sucursala 

Tg. Cărbunești.   

  -13. Solicitarea nr. 6149 din 23.03.2016 a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești.    

  -14. Informare privind solicitarea nr. 6150 din 23.03.2016 a Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. 

Cărbunești.    

  -15. Informare privind solicitarea nr. 6389/25.03.2016  a  SEMROM OLTENIA SA.  

  -16. Declaraţii politice, întrebări, interpelări.  

          Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa  din 29.02.2016 care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că  

pe lângă Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 10018/G/II/07.03.2016, înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești cu nr. 5092 din 10.03.2016, astăzi au mai fost depuse în copie xerox  Răspunsul Instituției 

Prefectului județului Gorj nr. 6650 din 29.03.2016 la adresa nr. 6011 din 21.03.2016 și  Cererea de recurs 

în dosarul nr. 46/54/2016,  depusă de dl. Călina Iuliu.   

     secretarul orașului cons.jr. Vlăduț Grigore Alin intervine și consideră că este bine ca aceste 

documente să fie prezentate în plenul ședinței și în continuare dă citire Adresei Agenției Naționale de 

Integritate nr. 10018/G/II/07.03.2016, înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 5092 din 10.03.2016 

și Răspunsului Instituției Prefectului județului Gorj nr. 6650 din 29.03.2016. 

       primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că a solicitat un punct de vedere al prefectului 

județului Gorj, însă după părerea sa acest răspuns este ”în dungă”, adică nu este clar, nu spune nimic 

concret. Arată că a trecut aceste documente  pe ordinea de zi a ședinței și le-a pus la dispoziția  

consilierilor locali, urmând ca  aceștia să decidă.  

       dl. Călina Iuliu intervine și arată că făcut recurs la decizia Curții de apel în dosarul nr. 46/54/2016 

privind contestația sa la executare și așteaptă să primească termen la Înalta Curte de Casație și Justiție.  

      dl. Vârdarie Dumitru intervine și arată că în cazul de față nu se respectă dispozițiile art. 12 din 

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali căruia îi dă citire. Consideră că acest articol nu a fost 

interpretat corect și că primarul trebuia să prezinte proiectul de hotărâre cu referatul prevăzut de lege și cu 

documentele justificative.   

      Au loc controverse între dl. Călina Iuliu și dl. Vârdarie Dumitru.  

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl. Borcan Alin –contabilul şef arată că față în documentele primite de consilieri s-au strecurat 

anumite greșeli de calcul datorate programului de calculator și le prezintă pe acestea corectate.     

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016 cu 

modificările precizate.  Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate 

al primarului și ale Serviciilor Publice subordonate Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

      dl. Birău Dănuț intervine și îl întreabă pe secretarul orașului de ce personalul angajat la Creșa de 

copii nu a primit majorarea de 25%, așa cum este stabilit pentru acest personal, ci doar de 10%, mai ales 

că această majorare s-a făcut cu 1 decembrie 2015 atunci când nu exista Serviciul Public de Asistență 

Socială și deci nu poate fi luată în calcul susținerea secretarului orașului că numai personalul acestui 

serviciu beneficiază de această majorare de 25%, iar cei de la Creșă nefiind prinși în acest serviciu nu 

beneficiază! Mai mult decât atât, atunci când s-a dat aceea majorare de 100 de lei, de acest drept au 

beneficiat și cei de la Creșă! Îl întreabă pe secretarul orașului  când a avut dreptate sau mai exact când și 

cum se aplică legile!!!  
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     Solicită doamnei Birău Simona să prezinte din lege ce este  creșa și dacă această instituție nu este 

similară cu  toate celelalte instituții al căror personal beneficiază de aceste creșteri de 25%.  

     doamna Birău Simona dă citire definiției din Legea Creșelor.  

     dl. Birău Dănuț   arată că din punctul dumnealui de vedere și personalul încadrat la Creșa de copii 

trebuia să primească această majorare de 25%.  

     secretarul orașului cons.jr. Vlăduț Grigore Alin arată că în conformitate cu dispozițiile legale în 

vigoare privind creșterile salariale, atâta timp cât Creșa de copii nu face parte din Serviciul Public de 

Asistență Socială, personalul acesteia nu poate beneficia de creșterea de 25%.  

      Au loc controverse pe această temă  între dl. Birău Dănuț și secretarul orașului Vlăduț Grigore Alin.  

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel intervine și arată că personalul de  la Creșă a înaintat 

acțiuni în instanță și dacă se va dovedi că cineva din Primărie este vinovat de neacordarea acestor creșteri 

salariale, atunci aceea persoană, indiferent cine este, va plăti acești bani. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului și ale Serviciilor 

Publice subordonate Consiliului Local al orașului Tg. Cărbunești. Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea”Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului 

Public Comunitar  Local de Evidență a Persoanelor Tg. Cărbunești”,  a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, 

drept pentru care îl supune aprobării.  Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind repartiția a patru apartamente din blocurile ANL 2003 și ANL 2012 a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

         Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată 

că Proiectul  de hotărâre privind concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 

mp situat in oraș Tg. Cărbunești, strada Minerilor, Bl K si concesionarea prin licitație publica deschisa a 

terenului in suprafața de 1 mp situat in oraș Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, aparținând domeniului public 

al orașului Tg. Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dna. Ciontescu Constanța prezintă raportul de specialitate.  

          Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 mp situat in oraș Tg. Cărbunești, 

strada Minerilor, Bl K si concesionarea prin licitație publica deschisa a terenului in suprafața de 1 mp 

situat in oraș Tg. Cărbunești, str. Pandurilor, aparținând domeniului public al orașului Tg. Cărbunești. 

  Se aprobă cu 13  voturi pentru și 1 abținere - Săvescu Grigore.  

        Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor de deszăpezire practicate de către SC SALUBRIS 

GILORT SRL  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi 

că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.   

         Se aprobă cu 12  voturi pentru și 2 abțineri - Birău Dănuț și Coman Loredana.  
           Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată 

că Proiectul  de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiului ”Restaurant -Piață” a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

   dna. Ciontescu Constanța prezintă raportul de specialitate.  

   dl. Călina Iuliu solicită să se treacă în contract clauză de reziliere înainte de termen,  în cazul în care se 

modernizează zona Pieței.  

     dna.Ciontescu Constanța îi răspunde că este trecută această clauză.  

          Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

închirierea prin licitație publică a spațiului ”Restaurant -Piață”. 

 Se aprobă cu 14  voturi pentru . 
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           Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată 

că Proiectul  de hotărâre privind atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  STADIONULUI       

Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi 

că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dl. Cocheci Constantin arată că este un proiect inițiat de dumnealui alături de consilierii locali Birău 

Dănuț,  Novac Aurora și Ionescu Marian, toți membri ai comisiei de specialitate de cultură care au avut 

această inițiativă în semn de cinstire a celui care a fost Răducan Cristinel.   

            Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

atribuirea denumirii ,, CRISTINEL RĂDUCAN”  STADIONULUI Tg. Cărbunești. 

 Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

     dna. Răducan Iuliana - soția lui Răducan Cristinel,  mulțumește consilierilor locali pentru hotărârea 

adoptată, apreciind că este o onoare pentru familia sa.  

           Se trece la punctul 11 al ordinii de zi : Desemnarea reprezentantului asociatului persoană 

juridică - orașul Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale a Asociaților la SC SALUBRIS GILORT 

SRL, urmare a demisiei dl. Văduva Vasile Paul înregistrată la nr. 4889 din 09.03.2015  

      dl. Birău Dănuț îl propune pe domnul Ianăș Dumitru. 

 Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot propunerea ca dl. Ianăș Dumitru să fie 

desemnat reprezentantul asociatului persoană juridică - orașul Tg. Cărbunești în cadrul Adunării Generale 

a Asociaților la SC SALUBRIS GILORT SRL.  Se aprobă cu 13  voturi pentru, dl.Ianăș Dumitru nu 

votează. 

           Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Solicitarea nr. 5366 din 15.03.2016 din partea Asociației 

Partida Romilor ”Pro-Europa”, Sucursala Tg. Cărbunești.   

    dl. primar Mazilu Mihai propune să se aloce un sfert din suma solicitată.   

    dl. Borcan Alin - contabilul șef arată că în bugetul local nu au fost alocați bani cu această destinație și 

nu are de unde să aloce nici un leu.  

      Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Solicitarea nr. 6149 din 23.03.2016 a Spitalului Orășenesc de 

Urgență Tg. Cărbunești.    

    dl. Tîrziu Constantin - directorul spitalului arată că a dorit să informeze consiliul local despre 

intenția acestei firme de a încheia un parteneriat public-privat și pe viitor va informa consiliul local 

despre evoluția acestei colaborări cu această firmă.   

    dl. primar Mazilu Mihai arată că deocamdată este o informare și dacă se va finaliza ceva se va veni în 

consiliul local cu o nouă solicitare.  

    Se trece la punctul 14 al ordinii de zi:  Informare privind solicitarea nr. 6150 din 23.03.2016 a 

Spitalului Orășenesc de Urgență Tg. Cărbunești.    

dl. Tîrziu Constantin directorul Spitalului Orășenesc de  Urgență Tg. Cărbunești arată că este vorba 

despre o notă de fundamentare depusă la Ministerul Sănătății prin care se încearcă dotarea cu aparatură 

medicală a Spitalului, așa cum s-a încercat și anul trecut când însă nu a a mai fost timp pentru demararea 

și finalizarea licitațiilor și s-au pierdut banii; arată că acum este vorba despre o sumă mai mare de 

aproximativ  35 de miliarde de lei vechi; deocamdată solicită doar un acord  de principiu al Consiliului 

Local fără nici o sumă de bani care să fie alocată ca și cofinanțare , iar dacă ulterior cei de la Ministerul 

Sănătății vor dori altceva va informa în timp util consiliul local.  

     doamna Neamțu Tatiana părăsește sala de ședințe.  

   dl. Borcan Alin - contabilul șef arată că la toate aceste achiziții de materiale pe legea sănătății rezultă 

o obligație a autorităților locale să asigure o cofinanțare de 10% din valoarea respectivă. Dorește să 

precizeze consilierilor locali să nu se dea acum un acord care pe viitor să atragă obligativitatea acestei 

cofinanțări. Propune că în hotărâre să se treacă distinct că nu există sume în bugetul local pentru 

asigurarea cofinanțării și autoritatea locală nu se angajează la această cofinanțare.  

     Au loc discuții pro și contra între primarul orașului, secretarul orașului, directorul spitalului  și  mai 

mulți consilieri locali și având în vedere că nu există un proiect de hotărâre inițiat în acest sens însoțit de 

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului se 

propune și se aprobă cu unanimitate de voturi ca luni 04.04.2016 la orele 14.00 să se desfășoare o 

ședință extraordinară în care să fie adoptată o hotărâre în acest sens.   
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      Se trece la punctul 15 al ordinii de zi:  -15. Informare privind solicitarea nr. 6389/25.03.2016  a  

SEMROM OLTENIA SA.  

     dna. Ciontescu Constanța prezintă solicitarea și solicită aprobarea consiliului local să întreprindă 

demersurile necesare pentru un nou Raport de evaluare.  

Se aprobă cu 13  voturi pentru. 

       Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

    dl. Cocheci Victor arată că vine în 2 cârje ca un handicapat și solicită următoarele:  

        1. să se facă acoperișul de la o fântână de la Comănești; 

        2. dacă există un serviciu de probleme sociale care se ocupă de bătrâni și copii și dacă există de ce 

nu a fost la Dițoiu Victor din satul Comănești care este paralizat și stă de câteva săptămâni pe spate;   

        3. problema cadastrului și a serviciului agricol de restituire a pământurilor de la primăria Cărbunești 

lasă de dorit; arată că s-a săturat de când umblă, de câte audiențe a fost ba la Prefectură, ba la Cadastru la 

Tg.Jiu, ba aici la serviciul agricol și oamenii care vin la serviciul agricol sunt purtați pe drumuri ca și 

dumnealui și nu se rezolvă nimic;  a solicitat primarului să organizeze acest serviciu și nu s-a făcut nimic;  

solicită consilierilor să reglementeze legile să rezolve problemele că se duce la presă!! Arată că  a fost și 

la prefect în audiență și nu i-a rezolvat problema, s-a dus bou și a plecat vacă și că i-a spus prefectului că 

se ”cacă” în hotărârile lor. .. 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 

          Încheiat astăzi  04 aprilie 2016,  ora 14.00  în cadrul şedinţei  Consiliului Local al oraşului Tg. 

Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, 

cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Vlăduțescu Ovidiu - administratorul de la 

Piața orașului. 

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 9 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamţu Tatiana, dl. Săvescu Grigore,           

dl. Ionescu Marian,  dl. Mihăilescu Constantin, dl.Vârdarie Dumitru  și dl. Motorga Florin. 

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot completarea ordinii de zi anunțate 

cu Proiectul de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar din Piaţa 

oraşului Tg. Cărbunești.  

          Se aprobă cu 9 voturi pentru.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot următoarea ordine de zi : 

       1. Proiectul de hotărâre privind acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de 

Urgența Tg. Cărbunești  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   in vederea 

obținerii de fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura medicala”. 

       2. Proiectul de hotărâre privind  scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar din Piaţa 

oraşului Tg. Cărbunești.  

          Se aprobă cu 9 voturi pentru.  

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind acordul de principiu în vederea susținerii  Spitalului  Orășenesc de Urgența 

Tg. Cărbunești  in intenția sa  de a  depune  solicitare  la Ministerul Sănătății   in vederea obținerii de 

fonduri  pentru finanțarea  cheltuielilor de capital  -   „dotarea cu aparatura medicala” a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

         Se aprobă cu 9  voturi pentru.  
        Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a meselor din sectorul agro-alimentar din Piaţa oraşului 

Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi 

că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

         Se aprobă cu 9  voturi pentru.  
 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

          Încheiat astăzi  27 aprilie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare pe luna aprilie 2016 a 

Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, 

secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al 

consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef,  Corici Sorin - șeful biroului ADPP.  

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că sunt prezenţi 13 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând doamna Neamțu Tatiana și dl. Birău Dănuț.   

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că s-a primit astăzi un proiect de hotărâre 

privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local (Călina Iuliu) inițiat de domnul  

consilier local Vârdarie Dumitru și trebuie să stabilim dacă se introduce sau nu pe ordinea de zi. 

    dna. Coman Loredana intervine și îl întreabă pe secretarul orașului dacă poate să fie introdus pe 

ordinea de zi fără să fie însoțit de alte documente.  

     dl. Vlăduț Grigore Alin - secretarul orașului îi răspunde că în conformitate cu dispozițiile art. 44 

din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de 

zi nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de anumite documente, respectiv raportul compartimentului de 

resort și raportul comisiei de specialitate. În ceea ce privește înscrierea pe ordinea de zi este atributul 

consilierilor locali care se exprimă prin vot, și abia apoi se pune problema dezbaterii sau nu a proiectului 

de hotărâre.    

     dl. Luntraru Alexandru intervine și arată că deoarece acest proiect nu a fost pus la dispoziția 

consilierilor  în termenul legal, cu cel puțin 5 zile înainte de data ședinței și pentru că nu este însoțit de 

documente,   propune să nu fie introdus pe ordinea de zi a ședinței de astăzi și să fie lăsat pentru ședința 

următoare.  

  Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul 

de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local (Călina Iuliu) inițiat de 

domnul  consilier local Vârdarie Dumitru.  

          Se votează astfel : 3 voturi pentru -Vârdarie Dumitru, Ionescu Marian și Ianăș Dumitru,             

7 voturi împotrivă - Popescu Nicolae, Motorga Florin, Luntraru Alexandru, Boțoteanu Marian, 

Călina Iuliu, Săvescu Grigore și Mihăilescu Constanin și 3 abțineri - Coman Loredana, Cocheci 

Constantin și Novac Aurora.  Deci nu se introduce pe ordinea de zi.       

  Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot  ordinea de zi anunțată :  

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 30 martie 2016. 

  -2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 04.04. 2016. 

  -3. Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 16152/G/II/11.04.2016, înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești cu nr. 7495 din 14.04.2016 și adresa secretarului orașului nr. 8040 din 22.04.2016.   

  -4. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016.  

  -5. Proiect de hotărâre privind atribuirea contractelor de servicii: documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI), respectiv a contractelor de consultanță pentru accesare de fonduri europene și 

guvernamentale în sesiunea 2014-2020 pentru Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești. 

  -6. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor terenuri situate în str. Tudor Arghezi, Bl G7, pentru 

extindere locuinţe. 
  -7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului 

Tg.Cărbuneşti.  

  -8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru anul 2016.   
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  -9. Decizia Camerei de Conturi Gorj nr. 836/05.04.2016 și Raportul de control nr. 1320/10.02.2016  

încheiat în urma acțiunii privind ”Controlul respectării prevederilor legale privind angajarea, 

lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor publice de către Spitalul Orășenesc de Urgență 

Tg.Cărbunești”.  

  -10. Declaraţii politice, întrebări, interpelări.  

          Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa  din 30.03.2016 care se aprobă cu 12 voturi pentru și 1 

abținere  - Novac Aurora care nu a fost prezentă la ședința respectivă.  

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune 

aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa  din 04.04.2016 care se aprobă cu 11 voturi pentru și 2 

abțineri  - Mihăilescu Constantin și Vârdarie Dumitru care nu au fost prezenți la ședința respectivă.  

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Adresa Agenției Naționale de Integritate nr. 

16152/G/II/11.04.2016, înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 7495 din 14.04.2016 și adresa 

secretarului orașului nr. 8040 din 22.04.2016. 

             Nu sunt dezbateri. 

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

  Se prezintă în sală consilierul local Birău Dănuț. 

     dl. Borcan Alin –contabilul şef  prezintă raportul de specialitate.    

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016 cu 

modificările precizate.  Se aprobă cu 13  voturi pentru și 1 abținere - Coman Loredana.  

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind atribuirea contractelor de servicii: documentații de avizare a lucrărilor de 

intervenții (DALI), respectiv a contractelor de consultanță pentru accesare de fonduri europene și 

guvernamentale în sesiunea 2014-2020 pentru Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

               Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind concesionarea unor terenuri situate în str. Tudor Arghezi, Bl G7, pentru 

extindere locuinţe a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea 

şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

               Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

        Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi 

că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

               Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru anul 2016 a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.    

      dl. Birău Dănuț intervine și arată că la Școala Gimnazială ”George Uscătescu” din datele existente și 

situația la învățătură numărul burselor este cel menționat în adresă și în proiect,   însă având în vedere că 

a fost alocată doar suma de 12.000 lei, pentru a asigura cuantumul de 13 lei și respectiv 10 lei este 

necesar să se suplimenteze această sumă cu aproximativ 3640 lei.   

   primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că va analiza cu aparatul său de specialitate și va 

aloca această sumă la viitoare rectificare a bugetului local. Arată că dl. profesor  Șendroiu  cu elevul său a 

abținut locul III pe țară la Olimpiada de matematică. 
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   dl. Birău Dănuț intervine și arată că la Școala Gimnazială ”George Uscătescu”,  pe lângă acest loc la 

Olimpiada de  matematică, s-au obținut rezultate bune și la Olimpiada de biologie; de asemenea echipele 

de handbal băieți și fete au obținut rezultate bune la concursurile la care au participat.   

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru anul 2016. 

               Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Decizia Camerei de Conturi Gorj nr. 836/05.04.2016 și 

Raportul de control nr. 1320/10.02.2016  încheiat în urma acțiunii privind ”Controlul respectării 

prevederilor legale privind angajarea, lichidarea,ordonanțarea și plata cheltuielilor publice de către 

Spitalul Orășenesc de Urgență Tg.Cărbunești”.  

            Nu sunt dezbateri. 

     Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

                 Nu sunt. 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Popescu Nicolae                                                                 SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat astăzi  18 mai 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare pe luna mai  2016 a Consiliului 

Local al oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel, 

secretarul oraşului – cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al 

consiliului local,  Borcan Alin - contabilul şef,  Rădulea Daniela -  biroul ADPP, Călugăru Mihaela - 

biroul Urbanism și Gospodărire Urbană, Dobrotă Vasile - Centrul Cultural  „Tudor Arghezi”. 

        Secretarul orașului dl. Vlăduț Grigore Alin arată că este necesar să fie ales președintele de ședință 

pentru lunile mai și iunie 2016 și solicită propuneri în acest sens.  

       Primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel intervine și propune consilierilor ca la final de 

mandat să fie ales decanul de vârstă dintre consilieri,  respectiv domnul Mihăilescu Constantin.  

     Se supune la vot și se aprobă cu 13  voturi pentru.   

        Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali 

din cei 15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând domnul Călina Iuliu, care și-a depus demisia 

din funcția de consilier și din cea de viceprimar, demisie înregistrată la nr. 9356 din 17.05.2016.   

        Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin  arată că s-au primit astăzi demisia 

domnului Călina Iuliu înregistrată la nr. 9356 din 17.05.2016 și un proiect de hotărâre privind repartiția 

unui apartament ANL și propune completarea ordinii de zi cu acestea. 

       Se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - dl. Ionescu Marian care arată că se abține deoarece la 

ședința trecută nu s-a aprobat completarea ordinii de zi iar acum se aprobă! 

  Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Demisia dl. Călina Iuliu nr. nr. 9356 din 17.05.2016. 

  -2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 27 aprilie 2016. 

  -3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de consilier local (Călina 

Iuliu) - proiect inițiat de domnul  consilier local Vârdarie Dumitru.   

  -4. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016. 

  -5. Proiect de hotărâre privind privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR 

ARGHEZI”, ediţia a -XXXVI- a, 19 mai -22 mai 2016.  

  -6. Proiect de hotărâre privind atribuirea  în folosință gratuită a unui teren situat în vatra de sat Cojani 

unei persoane sinistrate.  

  -7. Proiect de hotărâre privind retragerea și ulterior atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra unui 

teren destinat tinerilor, situat în satul Cojani.  
  -8. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare  asupra imobilului ”Clădire școală 

veche” din cadrul Școlii Primare Pojogeni, schimbarea destinației acesteia și scoaterea la licitație în 

vederea închirierii a spațiilor.   

  -9. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea concesionării a terenului în suprafață de 

2193 mp situat în strada Teilor, oraș Tg. Cărbunești.  

  -10. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unor spații din clădirea 

”Restaurant - Piață”.  

  -11. Proiect de hotărâre privind repartiția apartamentului nr. 8 din blocul ANL 2003. 

  -12. Declaraţii politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 abținere - dl. Ionescu Marian 

        Primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel intervine și arată că ne aflăm într-o situație 

antagonistă deoarece avem pe ordinea de zi și demisia domnului Călina Iuliu și proiectul de hotărâre 

inițiat de dl. Vârdarie, situație în care consideră că din moment ce dl. Călina Iuliu și-a dat demisia din 

cele două funcții nu se mai poate vota proiectul cu starea de incompatibilitate și solicită președintelui de 

ședință  să țină cont de această situație.  
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     dl. Văduva Paul- consilier juridic în aparatul permanent al consiliului local dă citire art. 10 din Legea 

393/2004: „Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de 

ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de acesta. Președintele propune 

consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant” .    

     Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin dă citire demisiei dl. Călina Iuliu și o 

supune aprobării : se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri  - Ionescu Marian și Vârdarie Dumitru.   

    dl. Vârdarie Dumitru intervine arată că proiectul dumnealui este primul,  a fost înregistrat pe data de 

25.04.2016 și are prioritate deci trebuia votat primul; consideră că nu este cazul să se facă alte subterfugii 

și solicită să se respecte legea, altfel va sesiza organele abilitate să cerceteze această situație.    

    Primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că având în vedere activitatea domnului Călina 

Iuliu în cadrul comunității noastre, activitatea politică și administrativă,  omul care este Călina Iuliu și 

verticalitatea dumnealui; având în vedere tot ce a făcut pentru această localitate dorește să îi confere o 

Diplomă de Excelență pentru aportul deosebit în administrația publică locală și solicită consilierilor să fie 

de acord cu dumnealui în acordarea acestei diplome.   

   dl. Săvescu Grigore arată că domnul Călina Iuliu reprezintă un nume în acest oraș și se deosebește și 

de altcineva ....chiar și de Vârdarie Dumitru de care nu a auzit nimeni!!! 

   Au loc controverse între Săvescu Grigore, Vârdarie Dumitru,  Mazilu Mihai Viorel.  

 dl. Văduva Paul arată că a fost sunat de către dl. Călina Iuliu în jurul orei 15 și l-a rugat să transmită 

consilierilor și celor prezenți la această ședință că îi pare rău că nu poate fi prezent pentru că are o 

programare la medic la Tg.Jiu și că dorește să mulțumească tuturor pentru colaborarea avută și dacă a 

greșit cu ceva față de cineva își cere scuze.   

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

supune aprobării procesul verbal încheiat în şedinţa  din 27.04.2016 care se aprobă cu 14 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

       dl. Borcan Alin –contabilul şef  prezintă raportul de specialitate.    

      Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin supune la vot Proiectul  de hotărâre 

privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 

2016.   Se aprobă cu 13  voturi pentru și 1 abținere - Coman Loredana.  

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură “TUDOR 

ARGHEZI”, ediţia a -XXXVI- a, 19 mai -22 mai 2016 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind atribuirea  în folosință gratuită a unui teren situat în vatra de sat 

Cojani unei persoane sinistrate a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării. 

            Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

        Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind retragerea și ulterior atribuirea dreptului de folosință gratuită 

asupra unui teren destinat tinerilor, situat în satul Cojani a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare  asupra imobilului ”Clădire 

școală veche” din cadrul Școlii Primare Pojogeni, schimbarea destinației acesteia și scoaterea la licitație 

în vederea închirierii a spațiilor a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  
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      Primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel arată că schimbarea destinației acestei clădiri 

necesită niște pași care vor fi parcurși prin avizul dat de către CA al Școlii și CA al Inspectoratului Școlar 

Județean Gorj  și ulterior al Ministerului Educației. Se va da o destinație pentru desfășurarea de activități 

economice de către un ONG care va avea ca obiectiv integrarea romilor.  

    Secretarul orașului dl. Vlăduț Grigore Alin arată din punct de vedere al legalității în prezent se poate 

doar propune schimbarea destinației acestei clădiri urmând ca întreaga documentație să fie înaintată la 

Ministerul Educației care va aproba sau nu această propunere.   

   dl. Birău Dănuț arată  că art. 112 alin. 2 din Legea educației naționale  stipulează clar că aceste 

imobile terenuri și clădiri sunt proprietatea orașului și deci este atributul consiliului local și al primăriei 

privind închirierea lor; oricum până la începutul anului școlar viitor trebuie făcute niște investiții  la  

localul unde va funcționa școala și grădinița. Îi mulțumește domnului Ianăș Dumitru pentru sprijinul 

acordat  la efectuarea reparațiilor de anul trecut.  Trebuie pe viitor delimitat  și îngrădit perimetrul școlii 

și aici este singura școală care nu are apă curentă și nici toaletă și aceste investiții trebuie făcute din 

bugetul local.   

     Secretarul orașului dl. Vlăduț Grigore Alin dă citire formei în care va fi redactată hotărârea de 

consiliu local respectiv propunerea de schimbare a destinației imobilului, pe perioadă determinată de 10 

ani cu destinația de activități de producție. 

           Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin supune la vot Proiectul  de hotărâre 

privind încetarea dreptului de administrare  asupra imobilului ”Clădire școală veche” din cadrul Școlii 

Primare Pojogeni, schimbarea destinației acesteia cu modificările precizate aici în ședință.      

    Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

      Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea concesionării a terenului în 

suprafață de 2193 mp situat în strada Teilor, oraș Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

dna. Coman Loredana  crede că prețul de 3 lei/mp/an este cam mic.  

dna. Rădulea Daniela îi răspunde că este întocmit pe baza unui raport de evaluare  

       Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin supune la vot Proiectul  de hotărâre 

privind privind scoaterea la licitație în vederea concesionării a terenului în suprafață de 2193 mp situat în 

strada Teilor, oraș Tg. Cărbunești.    Se aprobă cu 14  voturi pentru.  

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind scoaterea la licitație în vederea închirierii a unor spații din clădirea 

”Restaurant - Piață” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     

        Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin 

arată că Proiectul  de hotărâre privind repartiția apartamentului nr. 8 din blocul ANL 2003 a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.        Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Declaraţii politice, întrebări, interpelări. 

     Primarul orașului ing. jr. Mazilu Mihai Viorel mulțumește tuturor pentru colaborarea avută în cei 4 

ani având în vedere faptul că din  500 de proiecte de hotărâri,  99% au fost inițiate de către primar și s-au 

aprobat peste 92%. Urează tuturor multă sănătate și tot binele din lume și succes în activitatea politică 

viitore.   

   Preşedintele de şedinţă domnul Mihăilescu Constantin  arată că ordinea de zi a fost epuizată, 

drept pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi şi mulţumeşte pentru participare și 

dorește succes în activitatea politică viitoare.   

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

         Mihăilescu Constantin                                                       SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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CONSILIUL LOCAL AL  

ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI  

 

 

PROCES-VERBAL  

Încheiat astăzi  22   iunie 2016  cu ocazia desfăşurării   ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE A 

CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI TG.CĂRBUNEŞTI rezultat în urma alegerilor din data 

de 5 iunie 2016 

 

          La lucrările  şedinţei participă: dl. Diaconescu Liviu din partea Instituţiei Prefectului judeţului 

Gorj, primarul validat de către Judecătoria Tg. Cărbuneşti - dl. Birău Dănuț, consilierii declaraţi aleşi şi 

supleanţi, secretarul oraşului cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin şi cons.jr. Văduva Paul din cadrul aparatului 

permanent al consiliului local.   

    În sală sunt prezenţi angajaţi ai Primăriei Tg.Cărbuneşti şi alţi cetăţeni.   

    Şedinţa este deschisă  de  dl. Diaconescu Liviu din partea Instituţiei Prefectului judeţului Gorj care 

arată că au fost convocaţi prin invitaţie scrisă,  pentru a participa la şedinţa de constituire, toţi cei 15 

consilieri declaraţi aleşi şi sunt prezenţi 14, absentând  dl. Mazilu Mihai Viorel care a renunțat în scris la 

mandatul de consilier. Arată că cvorumul legal necesar de 2/3 din numărul consilierilor declaraţi aleşi 

este întrunit şi deci şedinţa se poate  desfăşura.   

             Îi invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri declaraţi aleşi – dl. Cocheci Constantin  şi pe cei doi 

asistenţi (cei mai tineri consilieri)  dna. Novac Aurora Victoria şi dna. Drăghici Cristina-Florentina să 

preia conducerea lucrărilor şedinţei.             

    Secretarul oraşului  cons.jr Vlăduţ Alin şi cons. jr. Văduva Paul prezintă preşedintelui de vârstă şi 

asistenţilor acestuia dosarele  consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor.  

     Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin  arată că în conformitate cu  Ordinului Prefectului 

judeţului Gorj nr. 170 din 15.06.2016   şedinţa  de constituire a Consiliului Local al oraşului  

Tg.Cărbuneşti,  va avea următoarea ordine de zi: 

       -1. Proiect de hotărâre privind alegerea  Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali; 

       -2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor consilierilor locali;    

       -3. Proiect de hotărâre privind declararea Consiliului Local ca legal constituit;       

       -4. Proiect de hotărâre privind alegerea  preşedintelui de şedinţă; 

       -5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului;       

       -6. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 

Alegerea comisiei de validare:  Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin  propune ca 

numărul membrilor comisiei să fie 5.      Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Propuneri de membri ai comisiei de validare :  

          Dl. Ardelean Ion  propune pe Cocheci Constantin, Ciora Constantin-Dorel şi Ghiță Aurelian Dary.  

          Dl. Popescu Nicolae   îl propune pe  Brujan Mihai -Cosmin.  

          Dl. Miloșescu Gheorghe  îl propune pe  Vârdarie Dumitru.   

   Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin supune la vot propunerile făcute : Cocheci 

Constantin, Ciora Constantin-Dorel şi Ghiță Aurelian Dary, Brujan Mihai -Cosmin,  Vârdarie Dumitru 

care se votează individual cu câte 14 voturi pentru.        

   Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin  supune la vot Hotărârea nr. 1 privind alegerea 

comisiei de validare a mandatelor de consilier în componenţa menţionată mai sus, care se aprobă cu 

14 voturi pentru. 

    Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin  dispune o PAUZĂ, în timpul căreia : 

             -   Comisia de validare alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar  cu votul 

deschis al majorităţii membrilor comisiei, rezultatul se  consemnează într-un proces verbal; 

           -   Comisia de validare:  - examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier local pe baza 

dosarelor prezentate de către preşedintele de vârstă cu sprijinul secretarului oraşului și consilierului 

juridic din ap. permanent al CL (verificarea următoarelor documente:  Certificatul doveditor al alegerii,  

Procesul verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor și atribuirea 

mandatelor pentru consiliul local,  actele  de identitate privind domiciliul și îndeplinirea dispozițiilor 



art.47 din Legea nr. 334/2006, adică depunerea la Autoritatea Electorală permanentă a rapoartelor 

detaliate ale veniturilor și cheltuielilor electorale ale partidelor politice).   

                 - de asemenea comisia ia act şi de eventualele opţiuni scrise ale consilierilor incompatibili 

precum şi a primarului, al cărui mandat a fost validat, şi ca atare va examina şi legalitatea dosarelor  

membrilor supleanţi, în ordinea în care aceştia au fost înscrişi pe lista de candidaţi şi va face propunerile 

de validare; [supleanții trebuie să facă dovada că la data validării sunt membrii ai partidului pe a cărui 

listă au candidat, confirmarea să fie făcută în scris sub semnătura conducerii județene a partidului 

respectiv - art.100 alin.(33) din Legea nr. 115/2015]. 

                  De asemenea conform art.6 alin.3 din Regulament-cadru de  organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale,  aprobat de OG 35/2002, comisia va propune şi invalidarea mandatului de consilier 

local al  primarului validat şi a mandatelor consilierilor declaraţi aleşi  incompatibili,  numai dacă 

aceştia au optat în scris  pentru renunţarea la funcţia  de consilier.  

        - Comisia de validare elaborează propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor prin 

încheierea  unui proces verbal; 

     Reluarea lucrărilor : Preşedintele comisiei de validare dl. Cocheci Constantin  prezintă  procesul-

verbal al comisiei de validare. 

     Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin pe baza procesului verbal al comisiei de 

validare propune:  

             1. INVALIDAREA următoarelor mandate de  consilier declarat ales: 

        

              2. VALIDAREA  mandatele consilierilor în Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti după 

cum urmează: 

Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin supune la vot Hotărârea nr. 2 privind invalidarea 

şi validarea mandatelor de consilier care se aprobă cu 12 voturi pentru. 

      Are loc depunerea Jurământului de către consilierii locali validaţi, conform următoarei proceduri: 

secretarul oraşului dă citire jurământului, după care consilierii locali validaţi se  prezintă, în ordine 

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică 

din care face 

parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

Abţineri 

 

1. BIRĂU DĂNUȚ  PSD 13 - - 

2. MAZILU MIHAI VIOREL PNL 13 - - 

 

NR. 

CRT. 

 

 

NUMELE   ŞI    PRENUMELE 

Partidul sau 

alianţa politică 

din care face 

parte 

 

Voturi 

pentru 

 

Voturi 

împotriva 

 

 

Abţineri 

  1.  ARDELEAN     ION  PSD 12 - - 

  2. BRUJAN   MIHAI-COSMIN PNL 12 - - 

  3. CIORA    CONSTANTIN-DOREL PSD 12 - - 

  4. CÎNDEA       MIHAELA-MIRELA UNPR 12 - - 

  5. COCHECI    CONSTANTIN PSD 12 - - 

  6. COJAN  GRIGORE PSD 12 - - 

  7. DRĂGHICI  CRISTINA-FLORENTINA  PNL 12 - - 

  8. GHIȚĂ       AURELIAN-DARY PND 12 - - 

  9. MILOȘESCU     GHEORGHE UNPR 12 - - 

10.   NISTOR       VALERIU   PSD 12 - - 

11. NOVAC   AURORA-VICTORIA PSD 12 - - 

12.  POPESCU     NICOLAE PNL 12 - - 

13. SANDU SIMONA-ELENA PNL 12 - - 

14. UNGUREANU     SILVIU- ION PSD 12 - - 

15. VÂRDARIE    DUMITRU   UNPR 12 - - 



alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia şi 

depun jurământul.   

        Au depus jurământul un număr de 15 consilieri validaţi din totalul de  15 consilieri validaţi. 

   Președintele de vârstă domnul Cocheci Constantin  arată că având în vedere faptul că au depus 

jurământul un număr de 15 consilieri, declară CONSILIUL LOCAL al oraşului Tg.Cărbuneşti   

LEGAL CONSTITUIT şi supune la vot această hotărâre de constatare, care se aprobă cu 15 voturi 

pentru. 

     Se trece la  alegerea Preşedintelui de şedinţă   pentru lunile iunie, iulie şi august 2016. 

    Dl. Ciora Constantin - Dorel  îl  propune pe dl. Cocheci Constatin. 

      Se supune la vot  hotărârea nr. 4 privind alegerea în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru lunile 

iunie, iulie şi august 2016 a dl. Cocheci Constatin.  Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

     Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin  anunţă trecerea la ceremonia de  depunere a 

jurământului de către primarul oraşului dl. BIRĂU DĂNUŢ. 

           Dl. Diaconescu Liviu  prezintă în faţa consiliului local hotărârea de validare,  apoi primarul 

validat  domnul BIRĂU DĂNUŢ depune jurământul. 

             Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin  arată că se trece la alegerea  

VICEPRIMARULUI oraşului Tg.Cărbuneşti şi arată că aceasta se face  prin votul  secret al majorităţii 

consilierilor locali în funcţie, din rândul membrilor săi.  

         Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin propune ca modalitatea de votare să fie 

următoarea:  pe buletinul de vot se scrie cuvântul ”DA” în dreptul numelui celui pe care doreşte să îl 

voteze.   

Se aprobă această modalitate de vot cu 15  voturi pentru.  
        Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin solicită propuneri de candidaţi pentru funcţia de 

viceprimar :   

      Dl. Popescu Nicolae îl propune pe domnul BRUJAN MIHAI - COSMIN.  

      Dl. Ungureanu Silviu- Ion propune pe dna. NOVAC AURORA - VICTORIA.    

     Se înregistrează propunerile de candidați  şi  se ia o pauză în timpul căreia comisia de validare  

completează buletinele de vot.      

      Are loc exercitarea votului într-o cabină special amenajată şi depunerea buletinelor de vot   într-o 

urnă existentă pe masa din faţa preşedintelui de şedinţă.        

       Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin deschide urna şi prezintă în faţa tuturor 

buletinele de vot şi rezultatul  votului,  din  cele 15 voturi valabil exprimate:  - 8 voturi pentru dl. 

BRUJAN MIHAI-COSMIN și 7 voturi pentru dna.  NOVAC AURORA - VICTORIA deci este ales 

viceprimar al orașului Tg. Cărbunești dl. BRUJAN MIHAI- COSMIN. 

      Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin arată că alegerea în funcţia de viceprimar al 

oraşului Tg. Cărbunești a domnului BRUJAN MIHAI- COSMIN se  consemnează în Hotărârea Nr. 5 .    

    Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin arată  că se trece la alegerea comisiilor de 

specialitate  şi supune la vot ca numărul acestor comisii să fie de 3  şi anume :  

             I. Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism; 

             II. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – culturale, 

culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport;                            

            III. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor. 

        Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin solicită propuneri pentru componenţa comisiilor 

de specialitate : 

            - pentru Comisia de specialitate pentru  activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism : 

             dl.Cocheci Constantin   propune din partea grupului PSD-PND  pe Ungureanu Silviu- Ion, Cojan 

Grigore  și Ghiță Aurelian Dary. 

             dl.Vârdarie Dumitru îl propune pe dl. Miloșescu Gheorghe.   

             dl. Brujan Cosmin Mihai îl propune pe dl. Popescu Nicolae.  

 



            - pentru Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi  social – 

culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport:     

           dl.  Cocheci Constantin   propune din partea grupului PSD-PND  pe dna. Novac Aurora Victoria și 

Cocheci Constantin.  

           dl. Popescu Nicolae  propune pe dna Drăghici Cristina-Florentina și pe dra. Sandu Simona-Elena. 

           dl. Vârdarie Dumitru  propune pe dna. Cîndea Mihaela Mirela.  

          

            - pentru Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, 

apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor: 

             dl. Cocheci Constantin   propune din partea grupului PSD-PND  pe Ardelean Ion, Ciora 

Constantin-Dorel și Nistor Valeriu. 

             dl. Miloșescu Gheorghe îl propune pe dl. Vârdarie Dumitru.   

             dl. Popescu Nicolae îl propune pe dl. Brujan Cosmin Mihai.   

        Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin supune la vot Hotărârea nr. 6 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tg.Cărbuneşti  pe domenii  de activitate în 

componenţa  de mai sus.    Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     primarul orașului dl. Birău Dănuț îi felicită pe toți pentru funcțiile de consilieri locali; speră ca de 

astăzi înainte să lucreze cu toții pentru binele orașului Tg. Cărbunești. Să fie lăsate la o parte politica și 

micile disensiuni pe care le-am avut între noi și să colaborăm și să conlucrăm pentru binele orașului 

Tg.Cărbunești; Pe data de 29.06.2016 va convoca o ședință extraordinară pentru a asigura banii necesari 

Colegiului Național „Tudor Arghezi” pentru transportul elevilor la Novaci pentru susținerea 

bacalaureatului. Mulțumește și dorește succes tuturor în cei 4 ani de mandat.   

     Preşedintele de şedinţă dl. Cocheci Constantin arată că ordinea de zi a fost epuizată drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei de astăzi.  

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                         Contrasemnează,  

                Cocheci Constantin                                                    SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

          Încheiat astăzi  29 iunie 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești. 

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului dl. Birău Dănuț, secretarul oraşului 

cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin 

- contabilul şef,  Rădulea Daniela -  biroul ADPP, Birău Simona - biroul contabilitate, resurse umane, 

Golumbu Maria de la Serviciul Asistență Socială.           

        Secretarul orașului dl. Vlăduț Grigore Alin arată că este necesar să fie ales președintele de ședință 

în urma demisiei domnului Cocheci Constantin înregistrată la nr. 11.420 din 27.06.2016. 

       dl. Ciora Constantin- Dorel  îl propune pe dl. Popescu Nicolae. 

       Au loc controverse privind cine poate fi ales președintele de ședință la care participă dl. Miloșescu 

Gheorghe, secretarul orașului cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul, primarul orașului  dl. 

Birău Dănuț, dl. Brujan Mihai Cosmin.   

            Se supune la vot propunerea ca  dl. Popescu Nicolae să fie ales președinte de ședință pe lunile 

iunie, iulie și august 2016 care  se aprobă cu 12  voturi pentru.   

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că sunt prezenţi 13 consilieri locali din cei 

15 consilieri locali în funcţie convocaţi, absentând domnul Cocheci Constantin care și-a depus demisia 

din funcția de consilier local și dna. Novac Aurora Victoria care este plecată din localitate.     

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că s-au primit astăzi demisia domnului  

Cocheci Constantin înregistrată la nr. 11.420 din 27.06.2016 și o informare privind notificarea SC 

Salubris Gilort SRL nr. 11407 din 24.06.2016 documente cu care trebuie completată ordinea de zi.  

  Se supune la vot completarea ordinii de zi și se aprobă cu 13 voturi pentru.  

      În continuare au loc controverse privind înscrierea demisiei și implicit validarea mandatului 

următorului membru supleant la începutul ordinii de zi sau la sfârșit, după punctele ordinii de zi 

anunțate inițial,  la care participă dl. Brujan Mihai Cosmin,  dl. Miloșescu Gheorghe, secretarul orașului 

cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin,  cons.jr. Văduva Paul, primarul orașului  dl. Birău Dănuț, dl. Ghiță 

Aurelian Dary.     

         Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Demisia dl. Cocheci Constantin înregistrată la nr. 11.420 din 27.06.2016.   

  -2. Completarea comisiei de validare . 

  -3. Validarea mandatului de consilier local al  următorului membru supleant al PSD.  

  -4. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016. 

  -5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești și ale Serviciilor Publice din subordinea Consiliului 

Local  Tg. Cărbunești.  

  -6. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești.  

  -7. Demisia dl. Cocheci Constantin din funcția de președinte și membru al Consiliului de Administrație 

al Clubului Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești” înregistrată la nr. 10797/10.06.2016. 
  -8.  Solicitarea dnei. Vîlceanu Emilia pentru un  ajutor de urgență înregistrată la nr. 9340/17.05.2016.    

  -9. Informare privind notificarea SC Salubris Gilort SRL nr. 11407 din 24.06.2016  privind Adunarea 

Generală a Asociaților de la SC Salubris Gilort SRL din data de 30.06.2016 orele 11.00.    

Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că se trece la punctul 1 și dă citire 

demisiei dl. Cocheci Constantin.  

     dl. Văduva Paul- consilier juridic în aparatul permanent al consiliului local dă citire art. 10 din Legea 

393/2004: „Consilierii locali și consilierii județeni pot demisiona, anunțând în scris președintele de 

ședință, respectiv președintele consiliului județean, care ia act de acesta. Președintele propune 

consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie și se declară locul vacant”. 
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      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot adoptarea hotărârii prin care se ia 

act de demisia dl. Cocheci Constantin. Se aprobă cu 13 voturi pentru.   

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că se trece la punctul 2 și propune pe dra. 

Sandu Simona Elena să facă parte din comisia de validare în locul dl. Cocheci Constantin. 

        Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae dispune o 

PAUZĂ, în timpul căreia -   Comisia de validare examinează legalitatea alegerii dl. Popescu Daniel - 

membru supleant pe lista de candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016 pe baza dosarului prezentat de 

către secretarului oraşului și consilierului juridic din ap. permanent al CL. 

            Reluarea lucrărilor : Secretarul comisiei de validare dl. Ghiță Aurelian Dary prezintă  

procesul-verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier local al dl. 

Popescu Daniel - următorul membru supleant pe lista de candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae pe baza procesului verbal al comisiei de validare 

propune validarea mandatului de consilier local al dl. Popescu Daniel - membru supleant pe lista de 

candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016. Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

      Are loc depunerea Jurământului de către dl. Popescu Daniel,  după care acesta intră în exercitarea 

mandatului.  

             Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată 

că Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

     primarul orașului Birău Dănuț arată că această rectificare și modificare a bugetului era necesară 

pentru a asigura banii necesari Colegiului Național „Tudor Arghezi” pentru transportul a circa 49 de elevi  

la Novaci pentru susținerea bacalaureatului; aceștia vor fi însoțiți de un profesor diriginte, de un cadru 

medical de la primărie și de către 2 părinți,  asigurând astfel condițiile necesare pentru participarea tuturor 

elevilor la examenul de bacalaureat, chiar dacă se pot ivi situații neprevăzute pe timpul deplasării; această 

cheltuială se ridică undeva la 2500 lei; o altă alocare bugetară prevede alocarea diferenței pentru bursele 

școlare la Școala Gimnazială „George Uscătescu”  pentru ca acestea să fie alocate integral.  

   dl. Miloșescu Gheorghe îl întreabă pe dl. Borcan Alin care este sursa de finanțare pentru că altfel este 

de acord cu cele prevăzute. 

   dl. Borcan Alin - contabilul șef  prezintă câteva considerente privind aprobarea inițială a bugetului de 

venituri și cheltuieli și ulterior rectificarea și modificarea bugetului local și ce implică aceste rectificări și 

modificări la bugetului local conform legii finanțelor publice locale nr. 273/2006. În continuare prezintă 

raportul de specialitate la proiectul de hotărâre de astăzi precizând și sursa de finanțare.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016.            

             Se aprobă cu 14  voturi pentru.   

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate 

al primarului orașului Tg. Cărbunești și ale Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local  Tg. 

Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente.   

     primarul orașului Birău Dănuț arată că a inițiat acest proiect de hotărâre nu ca un moft al dumnealui 

sau un interes personal ci  pentru a respecta termenul de 4 iulie 2016 dat de către Agenția Națională 

pentru Plăți și Inspecție Socială cu ocazia unui control la Primăria Tg. Cărbunești, termen până la care 

trebuie organizat serviciul public de asistență socială la nivel de direcție, conform legii 292/2011; 

prezintă un scurt istoric al înființării acestui serviciu; arată că în legătură cu organigrama, conform art. 57 

alin.(2) din Legea nr. 215/2001 viceprimarul este subordonat primarului și înlocuitorul de drept al 

acestuia și că primarul poate să îi delege atribuțiile sale; consideră că la acest moment se ocupă personal 

de toate atribuțiile, iar  după o perioadă de timp de circa 30 de zile,  va analiza și având în vedere și  

cererea domnului viceprimar prin care solicită să i se delege atribuții, va stabili ce atribuții îi va delega; 

acum solicită consiliului să voteze proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat.  
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        dl. viceprimar Brujan Mihai-Cosmin îl întreabă pe domnul primar de ce îl deranjează dacă în 

organigramă îi rămân în subordine cel trei compartimente,  așa cum era până acum în vechea 

Organigramă și dacă acest lucru este în interesul cetățeanului.  În legătură cu Direcția de Asistență 

Socială de ce este nevoie să mai angajăm un om și de ce nu poate fi condusă de cineva din cei existenți 

care să îndeplinească funcția de director și să nu se mai cheltuiască banii.  

   primarul orașului Birău Dănuț îi răspunde că așa cum a spus mai devreme dorește ca în decurs de 30 

de zile să cunoască întreaga activitate a Primăriei, toate compartimentele  și după ce se va edifica îi va 

delega și anumite atribuții. Înființarea direcției este obligatorie conform legii și actului de control  

menționat.  

      dl. Miloșescu Gheorghe întreabă cine se face vinovat pentru neînființarea acestei direcții până la ora 

acesta  pentru că Legea nr. 292 este din 2011? Este  de acord că această direcție trebuie înființată pentru a 

se respecta legea, însă consideră că vizele juridice pe documentele respective privind înființarea Direcției 

nu au fost cum trebuie, adică secretarul nu și-a pus prea bine semnătura atunci. În legătură cu 

Organigrama consideră că trebuie să îi fie date atribuțiuni viceprimarului care este ales de către consiliul 

local și consiliul local conduce toate compartimentele și trebuie să i se dea atribuții pentru că nu este 

normal să ai un viceprimar care să nu aibă nimic de făcut. Solicită să se treacă în hotărârea de consiliu 

local că în termen de 30 de zile se vor delega atribuții viceprimarului orașului.    

      secretarul orașului Vlăduț Grigore Alin îi răspunde că secretarul a pus foarte bine semnătura și a 

propus înființarea Direcției, dar nu s-a dorit acest lucru de către fosta conducere.    

      dl. Borcan Alin - contabilul șef  îi răspunde că din pricina lipsei fondurilor bănești pentru că aceste 

structuri sunt lăsate în cârcă bugetelor locale și nu se dau bani pentru acestea.  

      primarul orașului Birău Dănuț arată că înființarea acum a acestei Direcții este obligatorie conform 

actului de control și termenului stabilit pentru data de 4 iulie 2016. La întrebarea dl. Miloșescu privind 

viza juridică pe documente arată că hotărârile de consiliu local sunt contrasemnate pentru legalitate de 

către secretarul orașului și ulterior de către Prefectura județului Gorj. Consideră că fiind primarul ales 

prin vot uninominal de către cetățeni are tot dreptul ca în decurs de 30 de zile să se familiarizeze cu toate 

problemele și compartimentele și apoi o să  îi delege viceprimarului  atribuții, așa cum a propus mai 

devreme. Oricum în ședința viitoare va veni cu modificări la Organigramă care se vor supune aprobării 

consiliului local. Pe viitor va face întâlniri cu consilierii locali înaintea ședințelor de consiliu pentru a se 

pune de acord asupra a ceea ce este de făcut.  

     dl. Ghiță Aurelian Dary arată că în conformitate cu legea este clar că trebuie înființată Direcția de 

Asistență socială;  este bine că nu s-a luat amendă până acum și este bine  că s-au făcut economii la 

bugetul local dar trebuie respectat termenul dat; în legătură cu Organigrama consideră că trebuie să fie 

date și viceprimarului atribuții pentru că este plătit din bugetul local din banii cetățenilor și de aceea 

propune să i se dea atribuții.  

       dl. Vârdarie Dumitu  arată că legea este clară și fără echivoc și dorește  ca primarul să confirme că 

atribuțiunile pe care le are viceprimarul nu i le ia nimeni și în termenul de 30 de zile să îi delege atribuții.   

      În continuare au loc controverse privind delegarea de atribuții viceprimarului și aprobarea 

Organigramei la care participă primarul orașului  dl. Birău Dănuț,  dl. Brujan Mihai Cosmin,  dl. 

Miloșescu Gheorghe, secretarul orașului cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul, dl.Ghiță 

Aurelian Dary, dl. Popescu Daniel.       

    dl. viceprimar Brujan Mihai Cosmin solicită suspendarea ședinței pentru 5 minute.  

       Se aprobă cu 8 voturi pentru între orele  17.32- 17. 37. 

  Se reiau lucrările ședinței.  

           Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot un amendament ca Organigrama 

să rămână așa cum a fost până acum în ceea ce privește compartimentele subordonate viceprimarului. 

      Se aprobă cu 8 voturi pentru : Popescu Nicolae, Drăghici Cristina Florentina, Sandu Simona 

Elena, Brujan Mihai Cosmin, Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru, Cîndea Mihaela Mirela și 

Ghiță Aurelian Dary și 6 voturi împotrivă: Popescu Daniel, Ardelean Ion,  Ciora Constantin-Dorel, 

Ungureanu Silviu-Ion, Cojan Grigore și Nistor Valeriu.  
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           Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

modificarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Tg. 

Cărbunești și ale Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local  Tg. Cărbunești cu amendamentul 

aprobat ca Organigrama să rămână așa cum a fost până acum în ceea ce privește compartimentele 

subordonate viceprimarului. 

      Se aprobă cu 13 voturi pentru și 1 vot  împotrivă  Ungureanu Silviu-Ion. 

 

        Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

     Se aprobă cu 14  voturi pentru. 

        Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Demisia dl. Cocheci Constantin din funcția de președinte și 

membru al Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv „Gilortul Tg. Cărbunești” înregistrată la nr. 

10797/10.06.2016.  

           Nu sunt dezbateri. 

        Se trece la punctul 8 al ordinii de zi:  Solicitarea dnei. Vîlceanu Emilia pentru un  ajutor de 

urgență înregistrată la nr. 9340/17.05.2016. 

    În urma discuțiilor purtate  se stabilește ca la ședința viitoare să se vină cu un proiect de hotărâre 

privind acordarea unui ajutor financiar în sumă de 1500 lei.  

        Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Informare privind notificarea SC Salubris Gilort SRL nr. 

11407 din 24.06.2016  privind Adunarea Generală a Asociaților de la SC Salubris Gilort SRL din data de 

30.06.2016 orele 11.00.    

      primarul orașului Birău Dănuț arată că SC Salubris Gilort SRL este o societate la care orașul 

Tg.Cărbunești este asociat cu 50% din capital, alături de alte 12 localități  pentru derularea investiției de 1 

milion de euro privind Stația de transfer deșeuri de la Cojani. Din păcate datorită managementului 

defectuos această societate nu funcționează prea bine și are o situație financiară nu prea bună. Până acum 

2-3 luni acolo a fost reprezentant al orașului în Adunarea Generală a Asociaților  dl. Văduva Paul, care 

din motive personale și-a dat demisia și a fost numit dl. Ianăș Dumitru care nu mai este consilier local și 

de aceea propune ca să fia numit din nou domnul Văduva Vasile-Paul. Arată că a făcut o adresă la 

Agenția de dezvoltare Sud-Vest Oltenia pentru a vedea dacă mai este monitorizat acest proiect pentru a 

putea eventual restrânge această societate la nivelul orașului.  De asemenea consideră că toți trebuie să 

facem ceva pentru a asigura funcționarea acestei societăți.  

   dl. viceprimar Brujan Mihai Cosmin întreabă dacă nu consideră că este prea devreme convocată 

această întâlnire și dacă nu trebuia să fie informați consilierii pentru a știi despre ce este vorba. 

   primarul orașului Birău Dănuț îi răspunde că acesta întâlnire este organizată de către SC Salubris și 

dacă dorește poate fi numit dumnealui reprezentant și poate participa la acesta întâlnire.  

    dl. Miloșescu Gheorghe consideră că era mai bine să fie numit un economist sau o persoană  cu studii 

financiar- contabile. 

   dl.Văduva Paul arată că va informa Consiliul Local despre toate problemele ce se vor dezbate în 

Adunarea Generală a Acționarilor și va solicita Consiliului Local să îi dea mandat special   prin hotărâre 

de consiliu local.   

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot propunerea ca dl. Văduva Vasile-Paul 

să fie desemnat reprezentantul orașului în AGA la SC Salubris Gilort SRL.  

    Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

            Popescu Nicolae                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat astăzi  25 iulie 2016,  ora 14.00  în cadrul şedinţei ordinare  a Consiliului Local al oraşului 

Tg. Cărbunești pe luna iulie 2016.  

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului dl. Birău Dănuț, secretarul oraşului 

cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin 

- contabilul şef,  Corici Sorin și Zorlescu Liliana- biroul ADPP, Birău Simona - biroul contabilitate, 

resurse umane, Golumbu Maria de la Direcția de Asistență Socială, Surlea Iulia- serviciul Urbanism, 

Călugăru Mihaela- Gospodărire Urbană, Stăncioi Nicolae - Poliția Locală,  Cocioabă Janina- Impozite și 

taxe locale.           

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali 

în funcţie convocaţi.  

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că s-au primit astăzi forma completata a 

Organigramei, adresa Spitalului de Urgență al orașului Tg. Cărbunești  nr. 6199/21.07.2016 

(21753/21.07.2016) și Nota de informare nr. 12819/25.07.2016.    

         Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa de constituire a Consiliului  Local  al oraşului 

Tg.Cărbuneşti  din data de 22 iunie 2016. 

  -2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 29 iunie 2016.  

  -3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului 

Local al oraşului Tg. Cărbunești. 

  -4. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016. 

  -5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești.  

  -6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de 

Asistență Socială Tg.Cărbunești. 

  -7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra teren destinat tinerilor, 

situat în satul Cojani.( lot nr. 65).   

  -8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență d-nei Vîlceanu Emilia.   
  -9. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a obiectivului de investiții „Toaleta 

Publică”. 

  -10. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Sisteme de alimentare cu apă oraș Tg.Cărbunești, sat Cojani).  

  -11. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Iluminat public str. Mitropolit Nestor Vornicescu, oraș Tg.Cărbunești).  

  -12. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Iluminat public str. Gării, oraș Tg. Cărbunești). 

  -13. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg. Cărbunești (Sisteme de alimentare cu apă oraș Tg.Cărbunești, sat Cărbunești-sat).  

  -14. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate în zona blocuri - 

strada Pădurea Mamului, oraș Tg. Cărbunești 

  -15. Proiect de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor 

aflate în patrimoniul orașului. ( anexele se află la mapa fiecărui președinte al comisiilor de specialitate 

ale consiliului local pentru toți membri comisiei) 

  -16. Proiect de hotărâre privind scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au 

beneficiat de serviciul de salubrizare.  

  -17. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. 
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  -18. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Socială de 

analiză a solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe ANL pentru tineri, destinate închirierii.   

  -19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de 

Administrație  și în unele organisme ale  instituţiilor publice din oraşul  Tg.Cărbuneşti.   

  -20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în Adunarea 

Generală a Acţionarilor  la  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. 

  -21. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti. 

  -22. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  

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

  -23. Adresele Spitalului de Urgență al orașului Tg.Cărbunești  nr. 6116/19.07.2016 (12620/19.07.2016),  

5527/30.06.2016 (11.734/30.06.2016) și 4478/31.05.2016 (10213/31.05.2016) și raportul de specialitate 

nr. 6158/20.07.2016( 12.673/20.07.2016), și nr. 6199/21.07.2016 (21753/21.07.2016) și Nota de 

informare nr. 12819/25.07.2016 .  

  -24. Raportul de activitate pe semestrul I/ 2016 al Serviciului Public de Asistență Socială.  

  -25. Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din  oraşul 

Tg.Cărbuneşti pe semestrul I/ 2016.   

  -26. Dispoziția obligatorie nr. 1667/13.06.2016  a ANAF - Serviciul de Inspecție economico-financiară 

Gorj la SC SALUBRIS GILORT SRL Tg.Cărbunești. ( copia xerox a documentului se află la mapa 

fiecărui președinte al comisiilor de specialitate ale consiliului local pentru toți membri comisiei) 

 -27. Informarea domnului consilier local Ghiță Aurelian-Dary nr. 12.215/12.07.2016.     

 -28. Declaraţii politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 1 și preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune aprobării 

procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa de constituire a Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 22 iunie 2016. Se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere - dl. Popescu Daniel care nu a 

participat la aceea ședință. 

     Se trece la punctul 2 și preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune aprobării     

procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din data de 29 iunie 

2016. Se aprobă cu 14 voturi pentru și 1 abținere - dna. Novac Aurora care nu a participat la aceea 

ședință. 

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local 

al oraşului Tg. Cărbunești,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate și că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

    Au loc discuții contradictorii la care participă consilierii locali Vârdarie Dumitru, Novac Aurora, 

Ungureanu Silviu, Miloșescu Gheorghe, Brujan Mihai Cosmin, primarul orașului Birău Dănuț și 

secretarul orașului Vlăduț Grigore Alin   privind ziua și ora  convocării desfășurării ședințelor ordinare.  

    dl.Vârdarie Dumitru propune completarea Regulamentului la art.44 cu un amendament privind data 

și ora desfășurării ședințelor ordinare și anume : „De regulă ședințele ordinare ale consiliului local se 

desfășoară în ultima zi de vineri din lună la ora 16.30.”  

    dl. Ghiță Aurelian Dary intervine și arată că nu este de acord cu acest amendament pentru că este 

începutul weekend - ului și nu este normal ca angajații primăriei să stea după program la sfârșitul 

săptămânii, apreciază că aceste ședințe trebuie să se desfășoare oricând când este nevoie.  

     primarul orașului Birău Dănuț intervine și asigură consilierii că, de regulă,  va convoca aceste 

ședințe ordinare în ultima zi de joi din lună,  la orele 16.15.  

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot amendamentul dl. Vârdarie Dumitru  

privind data și ora desfășurării ședințelor ordinare și anume : „De regulă ședințele ordinare ale 

consiliului local se desfășoară în ultima zi de vineri din lună la ora 16.30” . 

   Se votează astfel :  7 voturi pentru - Popescu Nicolae, Drăghici Cristina Florentina, Sandu Simona 

Elena, Brujan Mihai Cosmin, Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru, Cîndea Mihaela Mirela, 7 voturi 

împotrivă -  Novac Aurora-Victoria,  Popescu Daniel, Ardelean Ion,  Ciora Constantin-Dorel, 

Ungureanu Silviu-Ion, Cojan Grigore și Nistor Valeriu și 1 abținere - Ghiță Aurelian Dary.  

    Deci amendamentul nu este aprobat.  
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   dl. Ghiță Aurelian Dary propune completarea Regulamentului cu amendamentele pe care le-a depus 

în scris și le-a prezentat tuturor consilierilor tot în scris  și cărora le dă citire în continuare.  

    Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot amendamentele propuse de către dl.  

Ghiță Aurelian Dary care se aprobă cu 10 voturi pentru și 5 abțineri- Popescu Nicolae, Brujan Mihai 

Cosmin, Miloșescu Gheorghe, Vârdarie Dumitru, Cîndea Mihaela Mirela. 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al oraşului Tg. Cărbunești 

completat cu amendamentele  propuse de către dl.  Ghiță Aurelian Dary,  care se aprobă cu 14 voturi 

pentru și 1 abținere -   Vârdarie Dumitru.  

               Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae 

arată că Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

    primarul orașului Birău Dănuț   prezintă problemele pe care le-a avut în vedere la această rectificare 

și anume numai o parte din obiectivele de investiții:  teren sintetic, asfaltarea de la Cojani, împrejmuirea 

de la groapa de gunoi, centrală termică la Clubul Pensionarilor,  stația de autobuz și suma de 8.000 lei 

pentru programul „after school”  de la Școala Gimnazială „George Uscătescu”.        

   dl. Borcan Alin - contabilul șef  prezintă câteva considerente privind rectificarea și modificarea 

bugetului local și ce implică aceste rectificări și modificări la bugetului local, conform legii finanțelor 

publice locale nr. 273/2006. În continuare prezintă raportul de specialitate la proiectul de hotărâre 

precizând  că la programul de investiții s-a strecurat o greșeală la totaluri pe care o rectifică.  

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă în ce bază s-au stabilit aceste valori, există devize; consideră că 

suntem prea sărăci să construim ieftin, așa că trebuie făcute lucrări de calitate; trebuie cerute garanții 

pentru buna execuție.  Mai întreabă cine va lua în primire gardul de la groapa de gunoi?   

   dl. Corici Sorin  - șeful biroului ADPP dă explicațiile necesare despre investiții: existența Sf -urilor și 

proiectelor tehnice ale investițiilor și modul de selecție a ofertelor.  

   dl. Vârdarie Dumitru consideră  că sunt prea multe rectificări în fiecare lună și de aceea propune să se 

facă cel mult de 2 ori pe an, să nu se mai meargă așa în continuare.  

   dl. Ghiță Aurelian-Dary propune să se pună indicatoare de avertizare despre închiderea gropii de 

gunoi.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2016.            

             Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

     primarul orașului Birău Dănuț arată că a dat dispoziție cu atribuțiunile viceprimarului și care acum 

are drept de semnătură pe toate documentele. Modificarea propusă constă în ducerea postului de la relații 

publice la compartimentul agricol unde este mult de lucru și este nevoie de un specialist.  

     dl. Vârdarie Dumitru îl întreabă dacă va mai menține contractul cu Todea Mircea dacă se angajează 

un specialist care probabil va prelua aceste atribuții.  

    dl. Ghiță Aurelian Dary apreciază că este nevoie de lucrările pe care le face Todea Mircea și trebuie 

să rămână acest contract.  

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă ce face auditorul intern, care este rolul acestuia în instituție? de 

asemenea la Piață sunt 4 persoane ce fac acestea și de unde primesc banii? La Poliția Locală sunt 1 +8 

persoane și trebuie să fie atenți că încep furturile de grâne și alte bunuri. 

   primarul orașului Birău Dănuț răspunde: anul aceste contractul cu Todea este în derulare și se va 

analiza la anul dacă se mai face sau nu; toți au atribuțiuni prin fișele posturilor respective; la Piață sunt pe 

autofinanțare.  
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       Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tg. Cărbunești.      Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției de 

Asistență Socială Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat 

de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

     Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 abținere Brujan Mihai-Cosmin. 

      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra teren destinat tinerilor, 

situat în satul Cojani.( lot nr. 65) a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat 

de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență d-nei Vîlceanu Emilia a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    dl. Ghiță Aurelian Dary arată că a fost personal acasă la această familie și a constatat că au nevoie de 

ajutor, drept pentru care personal i-a ajutat cu suma de 400 lei pe care a depus-o în contul doamnei la 

bancă.          dl. Vârdarie Dumitru îi spune dl. Ghiță că gestul său cu informarea scrisă este un exces de 

zel și nu era cazul.  

    Au loc discuții contradictorii între dl. Vârdarie Dumitru și dl. Ghiță Aurelian Dary pe această temă.   

      Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind modificarea valorii de inventar a obiectivului de investiții „Toaleta Publică” 

a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

      Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    dl. Miloșescu Gheorghe  solicită să se prezinte devizul acestei lucrări să vedem de unde a rezultat 

această valoare.  

      Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Sisteme de alimentare cu apă oraș Tg.Cărbunești, sat Cojani) a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.  

  dl. Corici Sorin intervine și solicită completarea hotărârii cu un  articol în care să se stipuleze darea în 

administrare  a acestei investiții către operatorul regional de apă SC Aparegio Gorj SA.   

      Se aprobă cu completarea menționată cu 14  voturi pentru, dl. Popescu Daniel anunțând că nu 

participă la vot la acest punct. 

      Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Iluminat public str. Mitropolit Nestor Vornicescu, oraș Tg. Cărbunești) a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Iluminat public str. Gării, oraș Tg. Cărbunești) a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, 

drept pentru care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

orașului Tg.Cărbunești (Sisteme de alimentare cu apă oraș Tg.Cărbunești, sat Cărbunești-sat) a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.    Se aprobă cu 15  voturi pentru. 
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      Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind instituirea taxei de utilizare a parcărilor amenajate în zona blocuri - strada 

Pădurea Mamului, oraș Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune 

aprobării.    Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind reevaluarea activelor fixe corporale de natura construcțiilor și terenurilor 

aflate în patrimoniul orașului a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.   

           Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 16 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au beneficiat 

de serviciul de salubrizare a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

     primarul orașului Birău Dănuț apreciază că pe viitor trebuie făcute contracte de către firma de 

salubrizare; crede că pe viitor se va face o scoatere la licitație a serviciului de salubrizare de către ADI 

Valea Gilortului din care face parte și orașul Tg.Cărbunești pentru că SC Salubris Gilort SRL a fost 

condusă prost. Sunt multe probleme de lămurit pe viitor, dar acum consideră că trebuie să se rezolve 

aceste situații pentru cei care nu au beneficiat de serviciul de salubrizare.  

      dl. Ghiță Aurelian Dary  arată că  a analizat aceste cazuri și cu unele nu este de acord și propune 

scoaterea lor din acest tabel; consideră că trebuie modificat Regulamentul de salubrizare și trebuie 

verificat dacă și la cei care fac dovada că sunt plecați nu stă nimeni, pentru că poate locui altcineva, cu 

sau fără chirie.  

   dl. Miloșescu Gheorghe arată că toată lumea produce gunoi și toți trebuie să plătească, unde duc 

gunoiul; întreabă dacă a fost cineva la fiecare să verifice situația reală; întreabă dacă sunt cereri să nu 

plătească și să nu se ridice gunoiul; arată că la Vidin se cere confirmare de la vecini că nu locuiește 

nimeni.     

   dl. Vârdarie Dumitru arată că dacă vor veni cei de la Polaris, tarifele vor crește, poate chiar se vor 

dubla;  consideră că se creează un precedent periculos cu aceste scutiri;  trebuie modificat Regulamentul 

de salubrizare. 

  În continuare au loc discuții pro și contra acestor scutiri la care participă consilierii Popescu Daniel, 

Cîndea Mihaela, Brujan Mihai Cosmin,  Ghiță Aurelian Dary, Drăghici Cristina, Miloșescu Gheorghe,  

Vârdarie Dumitru, primarul orașului Birău Dănuț și Cociabă Janina de la impozite și taxe locale.  

  Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul  de hotărâre privind 

scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au beneficiat de serviciul de salubrizare.  

           Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 vot împotrivă - Ghiță Aurelian Dary. 

      Se trece la punctul 17 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017 a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     primarul orașului Birău Dănuț face un scurt istoric al acestor taxe pentru anul 2016, cum inițial au 

fost aprobate cotele maxime și ulterior s-a revenit la cotele minime și faptul că prin acestea au scăzut mult 

veniturile și la unii contribuabili aceste taxe au devenit foarte mici, drept pentru care pentru anul 2017 a 

propus o mică creștere față de anul 2016, creștere prin care nu se ajunge nici la cuantumul taxelor plătite 

de către contribuabili în anul 2015.  Roagă pe doamna Cocioabă să prezinte câteva exemple. 

      dl. Ghiță Aurelian Dary  prezintă câteva exemple din lista pusă la dispoziție de biroul impozite și 

taxe locale; propune unele amendamente și anume : la art.1 litera  a) cota să fie 0,09% și la  litera c)  cota 

să fie  0,3% ; De asemenea la anexă la pag. 17 - Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică in funcție de suprafața aferenta activităților 

respective să fie diferențiată astfel : 200 lei pentru  suprafața de până la 50 mp inclusiv; 300 lei pentru  

suprafața între 51 mp și 150 mp,  inclusiv; 400 lei pentru  suprafața între 151 mp și 500 mp,  inclusiv; și 

800 lei pentru o suprafața mai mare de 500 mp. 

     dl. Vârdarie Dumitru arată că a avut dreptate în luna ianuarie când s-a abținut de la scăderea taxelor 

și impozitelor locale.  
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    Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2017. 

          Se aprobă cu 10  voturi pentru și 5 abțineri   Popescu Nicolae,  Cîndea Mihaela-Mirela, 

Miloșescu Gheorghe,  Vârdarie Dumitru și Brujan Mihai-Cosmin. 

      Se trece la punctul 18 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia Socială de 

analiză a solicitărilor/cererilor privind a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind 

avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune 

aprobării.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 19 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație  

și în unele organisme ale  instituţiilor publice din oraşul  Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, 

drept pentru care îl supune aprobării.     Se aprobă cu 14  voturi pentru și 1 abținere - Popescu Daniel. 

      Se trece la punctul 20 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în Adunarea Generală 

a Acţionarilor  la  S.C. „APAREGIO GORJ” S.A. a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru 

care îl supune aprobării.     Se aprobă cu 12  voturi pentru, dl. Popescu Daniel, dl. Miloșescu Gheorghe 

și Nistor Valeriu nu participă la vot la acest punct.  

    Se trece la punctul 21 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Comisiei de Ordine Publica a oraşului Tg.Cărbuneşti a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     Se aprobă cu 15  voturi pentru.  

    Se trece la punctul 22 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Tg.Cărbuneşti  în  

cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 23 al ordinii de zi:  Adresele Spitalului de Urgență al orașului Tg.Cărbunești  nr. 

6116/19.07.2016 (12620/19.07.2016),  5527/30.06.2016 (11.734/30.06.2016) și 4478/31.05.2016 

(10213/31.05.2016) și raportul de specialitate nr. 6158/20.07.2016( 12.673/20.07.2016), și nr. 

6199/21.07.2016 (21753/21.07.2016) și Nota de informare nr. 12819/25.07.2016 . 

   Au loc discuții asupra legalității transformării posturilor pe perioadă determinată la care participă 

Ghiță Aurelian Dary, Miloșescu Ghorghe, primarul orașului Birău Dănuț, secretarul orașului Vlăduț 

Grigore Alin și cons.jr. al Spitalului dna. Mondoacă Anca Ramona.  

    Se trece la punctul 24 al ordinii de zi : Raportul de activitate pe semestrul I/ 2016 al Serviciului 

Public de Asistență Socială.     

      dl. Miloșescu Ghorghe întreabă  ce fac toți acești 5 plus încă 3 asistenți medicali din statul de 

funcții? Unde își desfășoară activitatea, au spații amenajate și dotate în sate? cine îi coordonează, prezintă 

raport de activitate?   

       primarul orașului Birău Dănuț îi răspunde că la Crețești este bine organizată această activitate a 

asistentului medical și intenționează pe viitor să organizeze un astfel de spațiu amenajat la Clubul 

Pensionarilor unde să își desfășoare activitatea acești asistenți personali.   

      Au loc discuții despre activitatea asistenților medicali la care participă primarul orașului Birău 

Dănuț, dl. Miloșescu Ghorghe, dna. Cîndea Mihaela, dl. Vârdarie Dumitru. 

    Se trece la punctul 25 al ordinii de zi: Raportul privind activitatea asistenților personali ai 

persoanelor cu handicap grav din  oraşul Tg.Cărbuneşti pe semestrul I/ 2016.  Nu sunt dezbateri. 

   Se trece la punctul 26 al ordinii de zi: Dispoziția obligatorie nr. 1667/13.06.2016  a ANAF - Serviciul 

de Inspecție economico-financiară Gorj la SC SALUBRIS GILORT SRL Tg.Cărbunești.  

      Nu sunt dezbateri. 
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       Se trece la punctul 27 al ordinii de zi :  Informarea domnului consilier local Ghiță Aurelian-Dary 

nr. 12.215/12.07.2016.   dl. Ghiță Aurelian Dary consideră că nu a făcut nici un exces de zel și a făcut 

ceea ce i se pare normal; spune că așa redactează toate documentele firmei cu culori.   

   Se trece la punctul 28 al ordinii de zi - Declaraţii politice, întrebări, interpelări.  

      primarul orașului Birău Dănuț ridică în atenția consilierilor locali problema normei de hrană a 

polițiștilor locali și invită liderul de sindicat Eremia  să prezinte solicitarea care o au și anume acordarea 

normei de hrană pe zile calendaristice și nu pe zile lucrate. 

       Au loc discuții despre norma de hrană a polițiștilor locali la care participă primarul orașului Birău 

Dănuț, secretarul orașului Vlăduț Grigore, reprezentanții Poliției Locale și alții.  

      dl. Ghiță Aurelian Dary solicită ca la ședința viitoare să se prezinte care este situația cu terenul de la 

Blahniță  (fostul teren de fotbal)  care a fost vândut Mitropoliei Oltenia, dacă a fost respectat contractul 

de vânzare cumpărare.  

      dna. Drăghici Cristina arată că pe strada Pieții se circulă foarte greu deoarece foarte multe 

microbuze și alte materiale - papuci, etc,  sunt pe trotuare;  la piață pe aleea în fața restaurantului lui 

Budin sunt mese la care se consumă băuturi alcoolice și se fumează;  de asemenea zonele aparținătoare 

orașului sunt pline de gunoaie și trebuie curățate, iar cetățenii trebuie constrânși să respecte legea.   

      dna. Cîndea Mihaela consideră că din banii alocați activităților sportive se dau prea mulți bani la 

fotbal și prea puțini la alte activități sportive cum sunt clubul de karate.   

     primarul orașului Birău Dănuț dă explicații despre alocarea acestor bani la Clubul Sportiv „Gilortul 

Tg. Cărbunești” arătând că sunt cheltuieli cu personalul angajat,  cu utilitățile și altele.  

 

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

            Popescu Nicolae                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat astăzi  25 august 2016,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare  a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești pe luna august 2016.  

        La lucrările şedinţei participă consilieri locali, primarul orașului dl. Birău Dănuț, secretarul oraşului 

cons.jr. Vlăduţ Grigore Alin, cons.jr. Văduva Paul - aparatul permanent al consiliului local,  Borcan Alin 

- contabilul şef,  Corici Sorin și Rădulea Daniela - biroul ADPP,  Călugăru Mihaela- Gospodărire Urbană, 

Stăncioi Nicolae - Poliția Locală,  Cocioabă Janina- Impozite și taxe locale.           

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că sunt prezenţi toți cei 14 consilieri locali 

în funcţie convocaţi, deoarece dl. Ungureanu Silviu Ion și-a depus demisia.  

        Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că se propune completarea ordinii de zi cu 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 661 - 

drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și atribuirea 

contractului de lucrări și supune la vot această completare care se aprobă cu 14 voturi pentru.   

         Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot următoarea ordine de zi: 

  -1. Aprobarea procesului-verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din 

data de 25 iulie 2016. 

  -2. Proiect de hotărâre  privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al dl. 

Ungureanu Silviu-Ion, prin demisie.   

  -3. Proiect de hotărâre  privind validarea  mandatului de consilier local al dl. Brebenică Dumitru. 

  -4. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al oraşului 

Tg. Cărbunești pe anul  2016. 

  -5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești.  

  -6. Proiect de hotărâre privind desfășurarea „Zilelor Orașului Tg. Cărbunești”. 

  -7. Proiect de hotărâre privind repartiția apartamentului nr.3, sc.1, et.1 din blocul ANL 2003, situat pe  

strada Pădurea Mamului și apartamentului nr.5, sc.B, parter din blocul ANL  situat pe  strada Mitropolit 

„Nestor Vornicescu”nr. 2.   

  -8. Proiect de hotărâre privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii. (anexele și raportul de specialitate se găsesc în mapa fiecărui președinte al comisiei 

de specialitate, pentru toți membrii comisiei).  
  -9. Proiect de hotărâre privind diminuarea suprafeței concesionate conform contractului de concesiune 

nr. 7300/17.04.20108 de la 379 mp la 100 mp.( SC Semrom Oltenia SA).   

  -10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între orașul Tg.Cărbunești 

și Grupul de Inițiativă Locală DEL. 

  -11. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a orașului 

Tg. Cărbunești.  

  -12. Proiect de hotărâre privind componența nominală a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv 

Gilortul Tg. Cărbunești. 

  -13. Proiect de hotărâre privind scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au 

beneficiat de serviciul de salubrizare. 

  -14. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în cadrul 

Asociaţiei Grup de Acţiune Locală „Gilort”. 

  -15. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 

661 - drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și 

atribuirea contractului de lucrări 

  -16. Adresele SC APAREGIO GORJ S.A. nr. 4873/05.08.2016 (13673/05.08.2016) și   

4696/26.07.2016 (13056/27.07.2016).   

  -17. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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    Se trece la punctul 1 și preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae  supune aprobării     

procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa Consiliului  Local  al oraşului Tg.Cărbuneşti  din data de 25 iulie 

2016.   Se aprobă cu 14 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae   supune la 

vot adoptarea hotărârii prin care se ia act de demisia dl. Ungureanu Silviu -Ion.  

          Se aprobă cu 14 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae dispune o 

pauză, în timpul căreia -   Comisia de validare examinează legalitatea alegerii dl. Brebenică Dumitru - 

membru supleant pe lista de candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016, pe baza dosarului prezentat de 

către secretarului oraşului și consilierului juridic din ap. permanent al CL. 

     Reluarea lucrărilor : Secretarul comisiei de validare dl. Ghiță Aurelian Dary prezintă  procesul-

verbal al comisiei de validare prin care se propune validarea mandatului de consilier local al dl. 

Brebenică Dumitru - următorul membru supleant pe lista de candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae pe baza procesului verbal al comisiei de validare 

propune validarea mandatului de consilier local al dl. Brebenică Dumitru - membru supleant pe lista de 

candidați a PSD la alegerile din 5 iunie 2016. Se aprobă cu 14 voturi pentru. 

      Are loc depunerea Jurământului de către dl. Brebenică Dumitru, după care acesta intră în 

exercitarea mandatului.  

   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri  și cheltuieli  al orașului 

Tg. Cărbunești pe anul 2016,  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de 

către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.   

             Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al primarului orașului Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

     primarul orașului Birău Dănuț arată că a primit diverse adrese de la Spitalul Orășenesc Tg. 

Cărbunești prin care se solicită rezolvarea anumitor probleme. A constatat că nu sunt stabilite atribuțiuni 

clare și nu există o structură cu atribuțiuni în ceea ce privește managementul asistenței medicale a unității 

spitalicești în conformitate cu prevederile OUG 162/2008 și tocmai de aceea   propune înființarea unui 

astfel de compartiment cu un singur post,  cu încadrarea în numărul de personal aprobat conform 

dispozițiilor legale. 

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă dacă acest post are suport pentru întreaga lună de lucru, dacă aceste 

atribuțiuni pe linia legăturii cu Spitalul orășenesc Tg. Cărbunești acoperă activitatea pe o lună întreagă 

pentru acest post? Apreciază că poate era mai bine ca aceste atribuțiuni să fi fost date la cineva din 

cabinetul primarului sau la cineva din consiliul local să îndeplinească aceste atribuțiuni. De unde vin 

banii pentru acest post?  Din anul 2008 de când este în vigoare Ordonanța 162 și până acum nu s-au 

desființat  nici Spitalul și nici Primăria și a fost o relație foarte bună, nu crede că este cazul să se 

înființeze acum acest post.   

    dl. Ghiță Aurelian Dary apreciază că nu era cazul să se mai înființeze un post deoarece sunt destui 

oameni în aparatul de specialitate și banii ar fi putut fi folosiți la alte acțiuni, la diferite investiții. 

     primarul orașului Birău Dănuț arată că bani sunt alocați de la începutul anului pentru toate cele 75 

de posturi permise de lege și din care la acest moment sunt ocupate 68 și cu acesta vor fi 69; banii pentru 

cheltuieli de personal sunt separați de cei pentru investiții și nu se pot lua de la cheltuieli de personal și să 

fie folosiți la investiții. 

    Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea modificării Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului 

orașului Tg. Cărbunești. 

      Se aprobă cu 8 voturi pentru și 6 abțineri - Popescu Nicolae,  Miloșescu Gheorghe,  Vârdarie 

Dumitru,  Brujan Mihai-Cosmin, Sandu Simona Elena și Ghiță Aurelian Dary.   Dna. Cîndea 

Mihaela-Mirela anunță că nu participă la vot la acest proiect de hotărâre.  
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      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind desfășurarea „Zilelor Orașului Tg. Cărbunești”  a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente. 

     primarul orașului Birău Dănuț arată că este o tradiție care se menține și anul acesta; prezintă 

programul acestor manifestări precizând că va fi și foc de artificii; anunță că mâine se va desfășura o 

ceremonie militară la Monumentul Eroilor unde vor fi rostite  numelor celor căzuți în războiul de 

reîntregire a patriei și îi invită pe consilieri să participe la această activitate.   

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării  Proiectul  de hotărâre privind 

desfășurarea „Zilelor Orașului Tg. Cărbunești”.  Se aprobă cu 15  voturi pentru.   

   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind  repartiția apartamentului nr.3, sc.1, et.1 din blocul ANL 2003, situat pe  

strada Pădurea Mamului și apartamentului nr.5, sc.B, parter din blocul ANL  situat pe  strada Mitropolit 

„Nestor Vornicescu”nr. 2  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat de către 

acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.      

         Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri 

destinate închirierii a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare consilier îl are 

în mapa cu documente. 

     primarul orașului Birău Dănuț arată că se aplică legea și s-a venit cu variantă de preț minimă 

alegând varianta cu 60 de ani perioada de amortizare a clădirilor și fără reparații capitale la blocul de sus 

și cu reparații capitale la blocul de jos pentru că trebuie făcută anveloparea acestui bloc.  

     dl. Vârdarie Dumitru nu crede că este bine că acest proiect se aplică retroactiv de la data de 

14.04.2016, ceea ce însemnă încălcare legii; întreabă de ce nu s-a făcut la timp ; întreabă câte cazuri sunt 

celor cărora li se vor aplica retroactiv aceste chirii?  

       primarul orașului Birău Dănuț  îi răspunde că ceste vorba de cele  32 de apartamente de la blocul 

de jos și anume cei care au depășit vârsta de 35 de ani, destui de mulți; arată că nu este vina noastră că 

vechea administrație nu a venit cu acest proiect de hotărâre la timp; oricum banii pentru ANL București 

trebuie virați chiar dacă nu se iau de la chiriași ei vor trebui dați din bugetul local, inclusiv cu penalități 

dacă nu se plătesc la timp.  

    dna. Drăghici Cristina întreabă cine va suporta această contribuție, dacă să presupunem pleacă 20 de 

chiriași care nu își mai permit să plătească chiria și aceste apartamente rămân goale? Apreciază că nu va 

mai veni nimeni să stea în aceste apartamente la aceste valori ale chiriei.  

    În continuare au loc discuții despre cuantumul acestor chirii la care participă consilierii Drăghici 

Cristina, Popescu Daniel, Vârdarie Dumitru Miloșescu Gheorghe, Ghiță Aurelian Dary, primarul 

orașului Birău Dănuț, Borcan Alin  și Călugăru Mihaela.   

      dl. Miloșescu Gheorghe  propune ca aceea cotă între limitele 0% și 1% pentru chiriașii  cu vârsta 

peste 35 a de ani să fie 0. Se votează 5 voturi pentru - Miloșescu Ghorghe , Vârdarie Dumitru, Brujan 

Mihai Cosmin, Drăghici Cristina și Cîndea Mihaela Mirela și 10 abțineri deci propunerea nu este 

aprobată.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării  Proiectul  de hotărâre privind 

recalcularea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii cu propunerea 

primarului orașului de 0,1%  cota pentru chiriașii  cu vârsta peste 35 a de ani.   

      Se aprobă cu 9 voturi pentru, 5 voturi contra - Miloșescu Ghorghe, Vârdarie Dumitru, Brujan 

Mihai Cosmin, Drăghici Cristina și Cîndea Mihaela Mirela și 1 abținere - Popescu Nicolae.   

   Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind diminuarea suprafeței concesionate conform contractului de concesiune nr. 

7300/17.04.20108 de la 379 mp la 100 mp.( SC Semrom Oltenia SA).  a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate, fiind avizat de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, 

drept pentru care îl supune aprobării.     

  Se aprobă cu 15  voturi pentru. 
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      Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între orașul Tg.Cărbunești și 

Grupul de Inițiativă Locală DEL a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

     primarul orașului Birău Dănuț arată că a inaugurat recent locul de joacă construit tot cu acest 

parteneriat și acum se dorește amenajarea unui foișor în capătul parcului dinspre Piață.   

     dl. Ghiță Aurelian Dary arată este de acord cu alocarea sumei de 4000 lei  dar consideră că spațiul nu 

este potrivit pentru că parcul este pentru alei, pentru spații verzi; propune să se amenajeze acest foișor pe 

terenul rămas de la SC Semrom. Consideră că vor fi și mai multe incidente decât până acum în aceea 

zonă. Este de acord cu parteneriatul dar să se găsească altă locație.  

    În continuare au loc discuții pro și contra la care participă consilierii Novac Aurora Victoria,  Ghiță 

Aurelian Dary, Brujan Mihai Cosmin,  primarul orașului Birău Dănuț.  

      Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării  Proiectul  de hotărâre privind 

aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între orașul Tg.Cărbunești și Grupul de Inițiativă Locală 

DEL în forma prezentată. 

      Se votează 7 voturi pentru și 8 abțineri  - Novac Aurora Victoria, Sandu Simona Elena, Cîndea 

Mihaela Mirela, Miloșescu Ghorghe, Vârdarie Dumitru, Brujan Mihai Cosmin,  Popescu Nicolae și 

Ghiță Aurelian Dary, deci proiectul nu este aprobat.  

     dna. Drăghici Cristina consideră că prin aceste parteneriate s-au realizat multe lucruri bune și pentru 

școala generală, în urma cărora școala a rămas cu multe beneficii, a rămas cu multe materiale; de acum 

încolo, probabil vor fi reticenți  pentru alte proiecte pe viitor și probabil nu vor mai da bani.  

         Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată 

că Proiectul  de hotărâre privind acordarea normei de hrană pentru personalul Poliției Locale a orașului 

Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

    dl. Borcan Alin roagă consiliul local să fie de acord cu amânarea acestui proiect de hotărâre pentru 

luna viitoare, când va veni cu un raport de specialitate în care va prezenta situația în amănunt din toate 

punctele de vedere, pentru că acum nu au fost consultați.  

   dl. Popescu Daniel solicită un raport al compartimentului juridic despre legalitatea acestei norme de 

hrană și de la contabilitate dacă sunt fonduri alocate cu această destinație.   

    secretarul orașului  cons.jr. Vlăduț Grigore Alin îi răspunde că din punct de vedere juridic norma 

din Legea 155/ 2010  este dispozitivă și nu imperativă, adică consiliile locale nu sunt obligate să acorde 

această normă ci  „pot ”    să o acorde în limita fondurilor bănești și dă citire art. 35ˡ  din  lege.  

     primarul orașului Birău Dănuț arată că este de acord cu amânarea pentru luna viitoare.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării   amânarea dezbaterii acestui 

proiect de hotărâre pentru luna viitoare.         Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

         Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată 

că Proiectul  de hotărâre privind componența nominală a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv 

Gilortul Tg. Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă de ce mai apare dl. Luntraru Cristian din moment ce acesta și-a dat 

demisia și a mai avut și ceva probleme cu Curtea de Conturi și crede că nu este cazul să mai fie aici. 

    dna. Cîndea Mihaela Mirela întreabă cine este domnul Motorga Victor? 

    primarul orașului Birău Dănuț arată că nu este ușor să ții o echipă de fotbal și să faci toate 

documentele necesare; lasă la latitudinea consilierilor locali să propună pe oricine în consiliul de 

administrație și să se ocupe de această echipă și de acest club.  dl. Motorga este un om care se ocupă de 

echipa de fotbal, care bagă bani din buzunarul său în această echipă.  

    dl. viceprimar Brujan Mihai Cosmin consideră că dl. Luntraru Cristian este necesar acolo, are 

experiență cu contractele, cu relația cu Tg.Jiu-ul, știe ce trebuie făcut;  dl. Motorga se ocupă de 2 ani de 

echipă, îi place fotbalul, aduce bani din buzunar și nu primește nimic de la echipă.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul  de hotărâre privind 

componența nominală a Consiliului de Administrație al Clubului Sportiv Gilortul Tg. Cărbunești.   

Se aprobă cu 15 voturi pentru, 1 vot contra Miloșescu Gheorghe și 1 abținere- Cîndea Mihaela Mirela. 
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         Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată 

că Proiectul de hotărâre privind scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au 

beneficiat de serviciul de salubrizare a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi că 

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    primarul orașului Birău Dănuț arată că așa cum a mai spus și luna trecută consideră că până la 

lămurirea situației cu SC Salubris Gilort SRL este normal ca cei care nu au beneficiat de serviciul de 

salubrizare și nu au primit tomberon să fie scutiți.  

   dl. Ghiță Aurelian Dary arată că a studiat acest tabel cu persoanele respective și sunt unele situații în 

care nu trebuie aprobate aceste scutiri și anume pozițiile 1, 7, 12, 13 și 17 drept pentru care propune 

scoaterea acestora din acest tabel și de asemenea trebuie verificate pe teren aceste situații; nu este bine să 

fie un precedent și până în decembrie să tot vină astfel de cereri de scutire.  

   dl. Miloșescu Gheorghe arată că în țară sunt multe cazuri în care primăriile sunt amendate pentru cei 

care aruncă gunoiul prin păduri sau prin alte locuri.    

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul de hotărâre privind 

scutire de la plata taxei de salubrizare a unor persoane care nu au beneficiat de serviciul de salubrizare  în 

forma prezentată.  Se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot contra Ghiță Aurelian Dary și 3 abțineri  

Miloșescu Gheorghe,  Cîndea Mihaela Mirela și Vârdarie Dumitru. 

   Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului Tg. Cărbunești  în cadrul Asociaţiei 

Grup de Acţiune Locală „Gilort”    a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, fiind avizat 

de către acestea şi că fiecare consilier îl are în mapa cu documente, drept pentru care îl supune aprobării.     

  Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

      Se trece la punctul 15 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că 

Proiectul  de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 661 

- drum  acces Vatra de sat sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și 

atribuirea contractului de lucrări a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate, şi că fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă dacă acest proiectant este autorizat sau acreditat pentru astfel de 

proiecte și mai întreabă din ce material va fi făcută lucrarea, care este materia primă? Solicită să se 

urmărească să se facă o lucrare de calitate pentru ca acest drum să dureze, să nu fie făcut de mântuială și 

să se deterioreze rapid ca multe altele, care au fost făcute doar în scop electoral; solicită să facă parte din 

comisia de recepție.   

   dl. Corici Sorin îi răspunde că proiectantul este acreditat și este cuprins în lista oficială a acestora și că 

se va urmări să se facă lucrarea conform proiectului tehnic.  

     Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune aprobării Proiectul de hotărâre privind 

aprobarea Documentației tehnico-economice  „Modernizare DC18, DJ 661 - drum  acces Vatra de sat 

sinistrați Cojani, oras Târgu Cărbunești, Km 0+000 – Km 0+950” și atribuirea contractului de lucrări. 

      Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Adresele SC APAREGIO GORJ S.A. nr. 4873/05.08.2016 

(13673/05.08.2016) și   4696/26.07.2016 (13056/27.07.2016). 

      primarul orașului Birău Dănuț arată SC Aparegio SA a făcut aceea stație de eliminare amoniu de la 

castelul de apă și nu știe din ce cauză a rămas fără finanțare și de aceea  solicită 18 miliarde lei de la 

orașul nostru, prin diverse adrese,  cu toate că la începere investiției orașul nostru a avut obligația de a 

asigura cofinanțarea în procent de 0,99% din valoarea investiției respectiv 11.181 euro fără TVA, 

conform HCL nr. 83/2015, obligație care a fost îndeplinită. de altfel tot bugetul orașului pe anul 2016 la 

investiții este în valoare de 16 miliarde de lei vechi, deci în nici un caz nu avem de unde să mai dăm bani; 

arată că urmează să se întâlnească la Tg.Jiu în cadrul ADI și să prezinte această situație.  

   Pe de altă parte dorește să aducă la cunoștința consilierilor situația cu terenul de la Blahnița care a fost 

cumpărat inițial de Mitropolia Oltenia și ulterior de către  Așezământul Buna Vestire SRL cu acordul dat 

de către fostul primar Mazilu Mihai Viorel. Arată că a avut marți seara o discuție cu mitropolitul Olteniei 

care i-a spus că doresc în continuare să facă această investiție.  

         Au loc discuții între primarul orașului și Fugaru Ion (care este prezent în sală) pe această temă.  
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   Se trece la punctul 17 al ordinii de zi și preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae solicită 

propuneri pentru președintele de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016.   

        dl. Ardelean Ion îl propune pe dl. Ghiță Aurelian Dary. 

        dl. Miloșescu Gheorghe  îl propune pe dl. Cojan Grigore.  

  Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae supune la vot propunerea ca dl Ghiță Aurelian Dary 

să fie ales  președintele de ședință pentru lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2016.  

     Se aprobă cu 8 voturi pentru și 6 abțineri. dl. Ghiță Aurelian Dary nu participă la vot.   

  Se trece la punctul 18 al ordinii de zi:   Declarații politice, întrebări, interpelări.  

      Dl. Ghiță Aurelian Dary  arată că cei de la Poliția Locală nu își fac datoria pentru că în continuare 

trotuarele sunt ocupate cu tot felul de materiale ( haine second hand, frigidere, materiale de construcții) cu 

toate că doamna Drăghici Cristina a sesizat aceste aspecte încă de la ședința din luna trecută. Solicită să 

se aprobe ocuparea limitată a acestor spații și să se plătească o anumită taxă.  

  

   Preşedintele de şedinţă domnul Popescu Nicolae arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept 

pentru care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi și mulțumește pentru participare. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                                      Contrasemnează,  

            Popescu Nicolae                                                             SECRETARUL ORAŞULUI 

                                                                                                       cons. jr. Vlăduţ Grigore Alin 
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