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        Încheiat astăzi  08 ianuarie 2019,  ora 13.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești. 

      La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț Grigore-

Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL,  dl. Borcan Alin - contabil 

șef.   

      Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că sunt prezenţi 9 consilieri locali din cei 15 consilieri în 

funcţie convocaţi, absentând dl Miloșescu Gheorghe, dl Vârdarie Dumitru, dl Popescu Nicolae, dl Popescu 

Daniel, dna Drăghici Cristina și dna Cîndea Mihaela.  

      Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune la vot următoarea ordine de zi:  
      -1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Tg. 

Cărbunești  din data de 18 decembrie 2018. 

      -2. Proiect de hotărâre  privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii 

de dezvoltare a Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018. 

       -3. Adresa Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești nr. 12047/21.12.2018 înregistrată la Primăria Tg. 

Cărbunești cu nr. 22041 din 21.12.2018 privind solicitarea de fonduri pentru cofinanțarea investițiilor pentru 

anul 2019.               Se aprobă cu 9 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Nistor Valeriu  supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data de 

18.12.2018.         Se aprobă cu 9  voturi pentru.    

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul de 

hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului Secțiunii de dezvoltare a 

Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2018 îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

          dl Borcan Alin - contabilul șef precizează că aceasta este o procedură standard care se face la începutul 

fiecărui an conform unor norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor așa cum este  

specificat și în raportul de specialitate.  

         dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că acest excedent a fost folosit așa cum am stabilit la 

începutul anului la următoarele investiții: Reabilitare Parc Primărie, Reabilitarea drumului  de la Curteana și 

Parcarea din zona Raiffeisen.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 9  voturi pentru.   

         Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: Adresa Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești nr. 

12047/21.12.2018 înregistrată la Primăria Tg. Cărbunești cu nr. 22041 din 21.12.2018 privind solicitarea de 

fonduri pentru cofinanțarea investițiilor pentru anul 2019.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că în fiecare an  conducerea Spitalului de Urgență Tg. 

Cărbunești întocmește și depune documente în vederea obținerii finanțării de la Ministerul Sănătății pentru 

aparatură medicală  și pentru investiții, iar o parte din aceste sume trebuie cofinanțate din bugetul local cu 

10%  sau cu 5%. Anul acesta din documentele prezentate ar fi nevoie de alocarea de la bugetul local pentru 

cofinanțare a sumei de 4 miliarde lei vechi pentru aparatură medicală și 1,6 miliarde lei vechi pentru investiții.  

Arată că nu dispunem de astfel de sume, dar că propune ca în funcție de ce li se va aproba de la  Ministerul 

Sănătății, noi să fim de acord să susținem cofinanțarea cu suma de 250.000 lei pentru anul 2019. 

   Solicită aprobarea consilierilor locali pentru a comunica conducerii Spitalului de Urgență Tg. Cărbunești că 

vom contribui la cofinanțarea acestor achiziții în limita sumei de 250.000 lei în anul 2019.  

  Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării solicitarea domnului primar, care se aprobă cu 

9  voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

              Nistor Valeriu                                                            cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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        Încheiat astăzi  29 ianuarie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești pe luna ianuarie 2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL,  dl. Borcan Alin 

- contabil șef, dna Cocioabă Janina  - Impozite și taxe locale și dl Corici Sorin - șeful  Biroului 

Administrarea domeniului public și privat, dna Calugăru Mihaela - Gospodărire Urbană, dna Stoican 

Angela - șef Serviciu Asistență Socială.  

      Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie 

convocaţi. 

      Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune la vot următoarea ordine de zi, cu precizarea că 

s-a depus astăzi proiectul de hotărâre  privind aprobarea Devizului general actualizat în urma organizării 
procedurilor de achiziții publice și a modificărilor legislative începând cu ianuarie 2019 pentru obiectivul 
de investiții „Reabilitare strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești, Km 0+540 - 1+932”:  

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

Cărbunești  din data de 08 ianuarie 2019. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al anului  2018.  

-3. Proiect de hotărâre  privind stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Orașului Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului 

Tg. Cărbunești, începând cu data de 1 ianuarie 2019. 

-4. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 

Clubului  Sportiv „Gilortul”  Tg. Cărbunești, începând cu data de 1 ianuarie 2019.  

-5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2019-

2020  pe raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj.   

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2670 din 17.02.2014 

încheiat cu CAR Retezatul Lupeni IFN .  

-7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de facilități fiscale în conformitate cu Legea nr. 227/2015- 

Codul Fiscal,   art. 456 alin.(2) lit. k) și art. 464 alin (2) lit. j) . 

-8. Proiect de hotărâre privind reducerea impozitului/taxei pe clădiri și   impozitului/taxei pe teren în 

conformitate cu Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal,   art. 456 alin.(2) lit. d) și art. 464 alin (2) lit. e) . 

-9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma organizării procedurilor de 
achiziții publice și a modificărilor legislative începând cu ianuarie 2019 pentru obiectivul de investiții 
„Corp de clădire școală 9 săli de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești”.  

-10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma organizării procedurilor 
de achiziții publice și a modificărilor legislative începând cu ianuarie 2019 pentru obiectivul de investiții  
„Reabilitare strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești, Km 0+540 - 1+932”.  

-11. Proiect de hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL din blocul ANL situat pe strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu. 

-12. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu - 

apartament nr. 1 situat în blocul 7 str. Pădurea Mamului. 

-13. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din orașul Tg. 

Cărbunești pe semestrul II/2018.  

-14. Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială - anul 2018.  

-15. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

           Se aprobă cu 15 voturi pentru.      
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       Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Nistor Valeriu  supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 08.01.2019.    

       După ce dra Sandu Simona intervine și arată că trebuie corectat numărul de  voturi trecut la  

aprobarea procesului verbal, respectiv 9 în loc de 15, se aprobă cu 9 voturi pentru și 6 abțineri -            

dl Miloșescu Gheorghe, dl Vârdarie Dumitru, dl Popescu Nicolae, dl Popescu Daniel, dna Drăghici 

Cristina și dna Cîndea Mihaela.  

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea contului de închidere a exercițiului bugetar al anului  2018 a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    dl Borcan Alin - contabilul șef  prezintă raportul de specialitate și precizează că s-a reușit ca pe 

parcursul anului 2018, după aprobarea inițială a bugetului de venituri și cheltuieli și ulterior prin 

rectificările făcute,  să se asigure fondurile necesare pentru acoperirea tuturor domeniilor de activitate. 

Astfel secțiunea de funcționare a fost acoperită în integralitate iar la secțiunea de dezvoltare de la suma 

inițială alocată de 9,5 miliarde lei s-a reușit să se ajungă pe parcursul anului la suma de 20,5 miliarde lei 

vechi în luna decembrie 2018.  De asemenea au fost asigurate fondurile bănești necesare pentru salarii, 

pentru acțiunile sociale, culturale, pentru toate evenimentele care au avut loc. S-au alocat bani pentru 

entitățile bisericești, pentru Spital, pentru Clubul Sportiv și pentru unitățile de învățământ. S-a reușit 

închiderea cu bine a anului fiscal 2018 cu un mic excedent bugetar de circa 50.000 lei. 

     dl Miloșescu Gheorghe  este de acord cu cele prezentate și consideră că închiderea exercițiului 

bugetar a fost urmărită și dusă la sfârșit cu bine fără a avea deficit. Crede că dl Borcan Alin a avut un 

aport deosebit în menținerea deficitului  și în urmărirea costurilor și veniturilor care au fost în anul 2018. 

Stăm destul de bine, au fost asigurate salariile și s-a pus în practică tot ceea ce am discutat.   

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea  salariilor de bază aferente funcțiilor publice si contractuale din cadrul 

familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului 

Tg. Cărbunești,  serviciilor publice și instituțiilor din subordinea Consiliului Local al orașului Tg. 

Cărbunești, începând cu data de 1 ianuarie 2019 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

      preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că este prezent în sală dl Pîrjol Daniel din partea 

Sindicatului polițiștilor locali și solicită aprobarea consiliului local să i se dea cuvântul la acest proiect de 

hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   dl Pîrjol Daniel arată că legat de salarizare, așa cum se menționează în raportul de specialitate al 

contabilului șef trebuia  să se facă consultarea organizației sindicale așa cum prevede legea și consideră 

că nu s-a organizat această consultare și nu s-a făcut negocierea a salariilor cu sindicatul sau cu salariații.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și îi aduce la cunoștință că pe data de 18.01.2019 a avut 

loc întâlnirea primarului cu toți salariații care au fost prezenți la serviciu, inclusiv cu cei de la poliția 

locală din rândul cărora au fost prezenți dumnealui, dna Petrică, dl Stăncioi Nicolae, dl Eremia și alții, 

deci să pună stop acestei discuții pentru că s-a organizat acesta întâlnire cu toți salariații și nu este vorba 

despre o negociere ci despre o consultare și dă citire articolelor din lege.  

    dl Pîrjol Daniel citește tot din raportul de specialitate al contabilului șef și arată că prin HCL 129/2017 

consiliul local a stabilit deja coeficienți de salarizare, urmând ca în cazul modificării salariului de bază 

minim brut pe țară garantat în plată,  acești coeficienți  să fie înmulțiți cu noul salariu de bază minim brut 

pe țară garantat în plată pentru stabilirea salariilor. Ori vedem acum prin acest proiect și aceste anexe  că 

acești coeficienții de salarizare au fost micșorați.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și îi răspunde că dorește să îi citească articolul 12 din 

lege, care vine după articolul 11 și conform căruia salariile trebuie să se încadreze în fondurile alocate 

prin bugetul local cu această destinație și că toate aceste majorări cu înmulțirea coeficienților vor trebui să 

fie atinse abia în anul 2023. Așa este legea de la început nu este o modificare nouă.  

    dl Borcan Alin - contabilul șef  intervine și îl întreabă pe dl Pîrjol de unde are acel raport de 

specialitate, cum a ajuns la dumnealui?  Îi solicită să nu se mai folosească de acesta și de numele său 
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pentru că acel raport nu mai este valabil, deoarece  a fost doar o primă  ciornă și apoi după ce s-a 

consultat cu conducătorul instituției l-a retras pe acesta, pe care precizează că nu și-l însușește, fiind 

dreptul dumnealui de a decide ce raport înaintează consiliului local.  

      dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și spune că dl. Pîrjol putea să ia acest raport de 

specialitate numai de la primar - ceea ce nu s-a întâmplat, de la unul dintre consilierii locali sau de la 

consilierul juridic?!   

    dl Pîrjol Daniel  consideră că nu este o infracțiune că are acest raport de specialitate. Arată că a 

observat în anexă că la foarte mulți colegi s-au micșorat coeficienții și salariile au crescut foarte puțin,  

spre exemplu dumnealui coeficientul i-a scăzut de la 1,74 la 1,60;  i-a crescut salariul cu 0,67 % ceea ce 

înseamnă 22 de lei impozabili pe lună, din care după ce se scad dările la stat rămâne suma de 12 lei net, 

sumă  infimă față de nevoile pe care le are familia sa, care nu-i ajunge nici pentru pâine.   

   dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și îi spune că așa este s-au micșorat coeficienții dar 

salariile nu au scăzut la nimeni, decât la dl Borcan și la dna Stoican, cu 61 de lei,  din greșeală și că a 

decis să nu mai umble acum la aceste grile.  

  În continuare au loc discuții contradictorii între  dl Birău Dănuț - primarul orașului  și  dl Pîrjol Daniel  

despre creșterile salariale, despre coeficienți de salarizare și asupra numărului lunilor din anul 2018 

când polițiștii locali au primit norma de hrană:  dl Pârjol afirmând că au fost 5 din care una a fost 

pentru luna decembrie 2017, deci rămân 4 luni, iar dl primar spunând că au fost plătite 6 luni din care 

una  pentru decembrie 2017,  deci rămânând 5 luni pentru anul 2018; își propun inclusiv să facă pariu 

pe numărul lunilor exacte, pariul constând în donarea salariului  fiecăruia!!! În final rămâne  ca să se 

întâlnească mâine dimineață la biroul dl primar pentru a lămuri situația.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi prezintă dl Pârjol situația dumnealui și anume că în ianuarie 

2017 a încasat suma netă de 959 lei iar în ianuarie 2019 a încasat suma netă de 1974 lei ceea ce înseamnă 

o creștere cu 1025 lei. Mai mult decât atât cei de la Poliția locală, spre deosebire de ceilalți angajați, au 

primit și vor primi în continuare 5 norme de hrană  într-un an. Ori se știe că această normă de hrană se 

poate da în limita fondurilor alocate în buget, deci se poate și să nu se acorde deloc, iar suma respectivă 

să fie dusă la majorarea salariilor celorlalți angajați, ceea ce dumnealui  nu a făcut.  

    dl Borcan Alin - contabilul șef  arată că la acest moment nu se știe nimic despre bugetul pe anul 2019, 

dar îi asigură pe consilierii locali că și în anul 2019 vor fi mult mai prudenți privind cheltuirea banilor.   

   dl Birău Dănuț - primarul orașului spune că dorește să prezinte câteva date în susținerea proiectului 

de hotărâre pe care l-a inițiat: arată că în anul 2018 totalul veniturilor la bugetul local a fost de 120 de 

miliarde de lei vechi, din care 61 de miliarde de lei,  adică 50%,  s-au folosit pentru cheltuieli salariale. 

Anul acesta a apărut indemnizația de hrană care este obligatorie prin lege, pe care am dat-o deja  și pentru 

luna decembrie 2018 și pentru care mai este nevoie în anul 2019  de 5,5 miliarde lei, deci se vor duce 

costurile cu salariile la 66,5  miliarde de lei; dacă rămâneau aceiași coeficienți de salarizare ar mai fi fost 

nevoie de încă 4,5 - 5 miliarde de lei, care adunați cu cei 66,5 ar fi dus la un total de 70- 71 de miliarde de 

lei vechi, ceea ce ar fi însemnat  peste 60 % din totalul bugetului local de 120 de miliarde lei vechi, ceea 

ce este foarte mult,  în condițiile în care avem proiecte în derulare la care trebuie să asigurăm cofinanțare, 

iar  instituția trebuie să funcționeze. Consideră că trebuie să fim cu capul pe umeri și să nu ne ia valul. 

Apreciază că salariile actuale din Primărie sunt destul de bune pentru orașul nostru, undeva la 3000 lei și 

peste, o familie care lucrează în primărie primind undeva la 5500- 6000 lei. Arată că față de anul 2016 

când cheltuielile salariale erau de 31 de miliarde de lei, acestea s-au dublat în anul 2018 ajungând la 61 de 

miliarde de lei bani pe care am reușit să îi plătim, acum neștiind ce buget avem pe anul 2019 nu putem 

risca să ajungem în luna august 2019 și să nu mai avem bani pentru salarii. Consideră că acesta este 

nivelul de salarizare care poate fi oferit la Primăria Tg. Cărbunești, iar cui nu-i convine poate să își caute 

alt loc de muncă mai bine salarizat în altă parte.        

    Din nou au loc discuții contradictorii între  dl Birău Dănuț - primarul orașului  și  dl Pîrjol Daniel  

despre creșterile salariale și despre coeficienți de salarizare.  

     dl Ghiță Aurelian Dary arată că anumite sume ale bugetului local se cunosc fiind vorba de 

contribuțiile cetățenilor; la nivelul primăriei, deci în domeniul public, în anul 2018 salariile nete  au 

crescut foarte mult, aproape s-au dublat,  pe când în domeniul privat de la 1090 de lei în 2017 s-a ajuns la 

1200 lei în 2018 și acum în 2019 s-au mai pus 50 de lei. Apreciază că salariile din domeniul public sunt 

destul de bune la nivelul anului 2018.   
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      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se aprobă cu 10  voturi pentru, 1 vot contra - dna Drăghici Cristina și 4 abțineri -            

dl Popescu Nicolae, dl Miloșescu Gheorghe, dl Vârdarie Dumitru și dna Cîndea Mihaela. 

    Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului  Sportiv 

„Gilortul”  Tg. Cărbunești, începând cu data de 1 ianuarie 2019,a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 12  voturi pentru și 3 abțineri dl Popescu Nicolae, dl Miloșescu Gheorghe și dna 

Cîndea Mihaela. 

    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020  pe 

raza oraşului Tg. Cărbunești, judeţul Gorj , a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 2670 din 17.02.2014 încheiat cu 

CAR Retezatul Lupeni IFN, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier 

îl are în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  de facilități fiscale în conformitate cu Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal,   

art. 456 alin.(2) lit. k) și art. 464 alin (2) lit. j), a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate 

şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

         Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind reducerea impozitului/taxei pe clădiri și   impozitului/taxei pe teren în conformitate cu 

Legea nr. 227/2015- Codul Fiscal,   art. 456 alin.(2) lit. d) și art. 464 alin (2) lit. e), a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

        Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 9  al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma organizării procedurilor de achiziții 
publice și a modificărilor legislative începând cu ianuarie 2019 pentru obiectivul de investiții „Corp de 

clădire școală 9 săli de clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești” a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe  întreabă de unde vin aceste modificări ale devizului, care au fost sumele în 

devizul inițial  și cum s-a ajuns la sumele din acest nou  deviz.  

     dl. Corici Sorin - șeful biroului ADPP  arată că nu are acum devizul inițial, dar față de forma inițială 

la desfășurarea procedurilor de achiziție s-a obținut o valoare mai mică și față de acesta acum crește ca 

urmare a modificărilor legislative ulterioare privind salarizarea; oricum ne încadrăm în  suma aprobată 

inițial la minister.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că inițial s-a aprobat o sumă mai mare decât cea care s-a 

obținut la achiziția prin licitație și deci ne încadrăm în suma aprobată inițial de către minister, doar că 

acum trebuie dus acest deviz actualizat împreună cu un act adițional încheiat cu constructorul la minister 

să vadă că ne încadrăm în suma aprobată inițial.     

       Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15  voturi pentru.   

     Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat în urma organizării procedurilor de achiziții  
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publice și a modificărilor legislative începând cu ianuarie 2019 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești, Km 0+540 - Km 1+932  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că și aici este vorba despre același lucru, doar că aici 

puteam să ne apucăm de lucru, doar că se întârzie din motive necunoscute cu finalizare procedurilor de 

licitație privind atribuirea lucrărilor de canalizare care stau acolo la ANAP,  din 31 august 2018, au fost 

puse o dată, au fost întoarse, apoi pe 4.01.2019,  au zis că îi dau drumul, dar nu se știe ce se întâmplă.  

     Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de 

hotărâre care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

     Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind repartizarea a două locuințe ANL din blocul ANL situat pe strada Mitropolit Nestor 

Vornicescu, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa 

cu documente. 

        Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

    Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu arată că Proiectul 

de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere pentru locuința de serviciu - apartament nr. 1 

situat în blocul 7, str. Pădurea Mamului, a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

        Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu supune aprobării proiectul de hotărâre 

care se aprobă cu 15  voturi pentru. 

   Se trece la punctul 13 al ordinii de zi:  Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap grav din orașul Tg. Cărbunești pe semestrul II/2018 

     dl Miloșescu Gheorghe  întreabă de câte ori sunt verificați asistenții personali dacă își fac treaba sau 

nu de către angajații primăriei? 

    dna Stoican Angela - șef  Serviciu  Asistență Socială îi răspunde că sunt verificați o dată pe lună și 

asistenții personali depun lunar un raport de activitate pe luna respectivă.  

    Se trece la punctul 14  al ordinii de zi:  Raport de activitate al Direcției de Asistență Socială - anul 

2018.  Nu sunt dezbateri.  

   Se trece la punctul 15 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului informează că s-a discutat în consiliul local despre o solicitare a 

spitalului privind asigurarea din bugetul local a sumelor pentru cofinanțare pentru achiziția de aparatură 

medicală, când s-a stabilit să se asigure suma de 250.000 lei; acum a primit de la Spitalul de Urgență Tg. 

Cărbunești o nouă solicitare de finanțare undeva la 400.000 - 500.000 lei pentru investiția de la secția 

Cardiologie, dar va prezenta această solicitare și se va discuta pe tema acesteia atunci când vom avea 

niște date certe despre buget, adică atunci  când vom ști cât vom avea din cotele defalcate din impozitul 

pe venit 43% sau 60 %?    

       dl. Vârdarie Dumitru întreabă de unde se vor asigura acei 5,5 miliarde de lei vechi pentru 

indemnizația de hrană?   

       dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că tot din acest buget local pentru că este 

obligatorie conform legii; s-a putut acorda această indemnizație de hrană pentru că în luna decembrie la 

inițiativa doamnei Berbecel Georgeta s-au alocat sumele necesare pentru această normă de hrană pentru 

primul trimestru al acestui an.  

  În continuare au loc discuții contradictorii între  dl Birău Dănuț - primarul orașului, dl Vârdarie 

Dumitru, dl secretar Vlăduț Grigore Alin, dra Sandu Simona, dl Miloșescu Gheorghe, dl Popescu Daniel, 

dl Brujan Cosmin, dl Ghiță Aurelian Dary, dna Drăghici Cristina, dl Nistor Valeriu despre creșterile 

salariale și despre modul de stabilire a nivelului coeficienților de salarizare la salariații Primăriei.   

       dl Birău Dănuț - primarul orașului  concluzionează că salariile nu au scăzut la nici un salariat și 

mai mult de atât, față de  ianuarie 2017 au crescut semnificativ și în acest sens poate să dea mai multe 

exemple;  printre acestea este și dl Văduva Vasile - Paul, care în ianuarie 2017 a luat un salariu de     

1.646 lei și acum în ianuarie 2019 a luat 2863 lei; deci salariile în domeniul public au crescut fără 

mitinguri, fără grevă, fără ieșire în stradă.   

     dl Văduva Vasile - Paul arată că dacă tot a adus dl primar în discuție persoana dumnealui dorește să 

facă niște precizări; astfel prin HCL nr. 129/2017, anexa nr. 2 s-a aprobat ca funcțiile de consilier,  
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inspector de specialitate IA să fie la același nivel cu consilierul juridic IA, respectiv coeficientul de 

salarizare de 2,11 pentru anul 2018; de asemenea în toate anexele din legea nr. 153/2017 există același 

nivel de salarizare pentru funcțiile contractuale cu același grad profesional IA; acum dl primar a venit cu 

propunerea ca la mine la consilier juridic IA coeficientul de salarizare să scadă până la 1,95, iar la 

celelalte funcții - consilier, inspector de specialitate cu același grad profesional I A,  a scăzut de la 2,11 la 

2,07; atunci am mers la dl primar Birău Dănuț  și i-am spus doar să respecte lege și dacă în toată România 

este corespondență între cele doua funcții cu grad profesional IA, așa trebuie să fie și la Primăria 

Cărbunești; nu i-am cerut să propună mai mulți bani pentru mine, doar să asigure corespondență între 

aceste funcții, așa cum a fost în anul 2018; este adevărat că nu mi-a scăzut salariul; dacă se citește legea 

în integralitatea sa, cel puțin în anul 2018, ea permite ordonatorilor de credite să-i recompenseze  pe cei 

care se detașează  în mod deosebit în îndeplinirea atribuțiunilor și își aduc un aport deosebit la bunul mers 

al instituției, prin acordarea de prime și premii și acordarea de alte beneficii bănești, pentru a face 

distincție între angajați; arată că a rămas surprins de faptul că, dacă până acum, atunci când dl primar 

Birău Dănuț dorea să se întâlnească cu consilierii locali, înaintea ședințelor de consiliu local, apela de 

regulă la dumnealui să îi anunțe,  de data acesta nu a mai apelat, dar este treaba dumnealui.  

 Mai precizează că după discuția cu dl primar din data de 23.01.2019, nu a mai discutat cu nimeni până 

astăzi acum și aici în ședința consiliului local despre  nemulțumirea dumnealui față de grila de salarizare 

în ceea ce privește echivalența coeficienților de salarizare pentru funcțiile cu același grad de salarizare IA. 

Arată că este angajatul consiliului local și așa cum la angajare salariul i-a fost stabilit prin hotărâre a 

consiliului local, având în vedere și că legea prevede că salariile de bază se aprobă prin hotărâre a 

consiliului local, putea și acum să ceară consiliului local să-i stabilească salariul de bază, dar nu a făcut 

acest lucru. De aceea consideră că este bine să fim toți transparenți, corecți, cinstiți și sinceri. Și apropo 

de acel raport de specialitate al dl Borcan, este bine să știe toată lumea că, așa cum a arătat și dl Borcan,  

inițial miercuri 23.01, când s-au făcut mapele consilierilor, a fost un raport de specialitate,  pe care vineri 

dl Borcan l-a retras și a făcut altul, pe care  l-am pus la mapele consilierilor care nu-și ridicaseră 

materialele. Deci de miercuri 23.01.2019, ora 17.00 până vineri 25.01.2019 ora 10.00 acel raport s-a aflat 

la mapele consilierilor locali la intrarea în Primărie.        

      dra Sandu Simona dorește să informeze consiliul local că în luna decembrie s-a făcut o rectificare la 

bugetul de venituri și cheltuieli de la SC Salubris Gilort Tg. Cărbunești și că pune la dispoziția 

consilierilor o copie cu această rectificare, iar în luna februarie dna Dumitrașcu Maria - directoarea de la 

SC Salubris va veni în consiliul local cu un raport pe anul trecut cu situația exactă.  

    dl Miloșescu Gheorghe  arată că ar dori să o întrebe pe dna Dumitrașcu cum aduce gunoiul de la 

Runcu la Cărbunești în loc să îl lase la Tg. Jiu? 

    dl Popescu Nicolae arată că are o mare problemă cu dl Zorilă din Cărbunești-sat care îl tot sună sau îl 

abordează pe unde îl întâlnește și îl întreabă despre situația Căminului Cultural de la Cărbunești-sat și nu 

știe ce să îi răspundă?  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi spune să îi comunice că a fost o discuție în consiliul local și a 

primit răspunsul scris asupra problemei ridicate în consiliul local privind Căminul Cultural.  

     dl Vlăduț Grigore Alin - secretarul orașului îi răspunde că dl Zorilă are mai multe plângeri penale 

și acum se așteaptă  să se soluționeze aceste plângeri penale.  

    În continuare au loc discuții contradictorii între  dl Birău Dănuț - primarul orașului, dl Vârdarie 

Dumitru, dl secretar Vlăduț Grigore Alin, dl Popescu Nicolae, dl Ghiță Aurelian Dary, dl Ardelean Ion și 

dl Nistor Valeriu  pe această temă.  

   Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

              Nistor Valeriu                                                            cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TG. CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  28 februarie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Tg. Cărbunești pe luna februarie 2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL,   dna Cocioabă 

Janina  - Impozite și taxe locale, dna Ciontescu Constanța și Rădulea Daniela -   Biroul Administrarea 

domeniului public și privat. Sunt prezenți în sală  dna Dumitrașcu Maria - director la SC Salubris Gilort 

SRL și dl Mihăilescu Constantin.  

  Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie. 

  Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune la vot completarea ordinii de zi cu următoarele 

puncte: - Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Tg. 

Cărbunești. 

             - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren pentru lucrări de desființare a 

instalațiilor tehnologice  nefuncționale ce aparțin OMV PETROM. 

             - Alegerea președintelui de ședință pe lunile martie, aprilie și mai 2019  

           Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

  Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 29 ianuarie 2019. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata 

majorărilor/penalităților  de întârziere aferente obligațiilor bugetare la data de 31.12.2017 constând în 

impozite și taxe locale, chirii, redevențe datorate bugetului local de către persoanele fizice care au 

calitatea de contribuabili ai bugetului local al orașului Tg-Cărbunești.  

-3. Proiect de hotărâre  privind stabilirea componenței echipei mobile,pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică 

-4. Proiect de hotărâre privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire școală 9 săli de 

clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești”. 
-5. Proiect de hotărâre privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Pieții, oraș 

Tg. Cărbunești, Km 0+540 - Km 1+932”. 

-6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului  în suprafață de 18 mp din sediul 

SPCLEP , pe o perioadă de 5 ani, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj (OCPI).  

-7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Terenului de 

sport cu gazon artificial, amplasat în incinta Colegiului Național „Tudor Arghezi”  din orașul Tg. 

Cărbunești.    

-8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Tg. 

Cărbunești. 

-9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren pentru lucrări de desființare a instalațiilor 

tehnologice  nefuncționale ce aparțin OMV PETROM. 

-10. Procesul-verbal privind inventarierea patrimoniului domeniului public și privat al orașului               

Tg. Cărbunești.  

-11. Raportul primarului orașului privind situația economică și socială a orașului  Tg. Cărbunești pe anul 

2018.  

-12. Alegerea președintelui de ședință pe lunile martie, aprilie și mai 2019. 

-13. Declarații politice, întrebări, interpelări. 

           Se aprobă cu 15 voturi pentru.      
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      dl Birău Dănuț - primarul orașului  intervine și arată că trebuie să anunțe consiliul local că a fost 2 

zile în concediu de odihnă, săptămâna trecută - joi și vineri; de asemenea roagă consilierii locali să fie de 

acord ca înainte de a intra în ordinea de zi să fie ascultați dl Mihăilescu Constantin și dna Dumitrașcu 

Maria.  

   Președintele de ședință dl Nistor Valeriu supune la vot solicitarea domnului primar, care se aprobă cu 

unanimitate de voturi.   

   dl Mihăilescu Constantin dorește să informeze consilierii locali despre faptul că o firmă din Craiova 

dorește să arendeze, în zona Pojogeni, aproximativ 4000 de ha de teren agricol, firma având datele de 

contact menționate în fluturașii pe care i-a distribuit fiecărui consilier local; În acest sens solicită sprijinul 

consilierilor în popularizarea acestei informații și în sprijinirea proprietarilor de terenuri să se prezinte cu 

documente legale în vederea încheierii contractelor de arendare a terenului, pentru că mulți nu au titluri 

de proprietate și nu au succesiunile făcute. Se dorește trecerea la treabă începând cu toamna anului 2019.  

   dna Dumitrașcu Maria - director la SC Salubris Gilort SRL  prezintă în continuare darea de seamă a 

activității economico-financiare a societății comerciale Salubris Gilort SRL în perioada 01.01.2018 - 

31.12.2018.  Solicită ajutorul consilierilor locali, în sensul de sprijini financiar societatea în mod legal 

pentru a acoperi toate costurile, inclusiv pentru persoanele care nu achită această taxă sau sunt scutiți,  

mai ales că peste tot taxa de salubrizare a ajuns la aproximativ 10 lei/lună/persoană; aceasta în condițiile 

în care a asigurat colectarea selectivă a deșeurilor astfel că în anul 2018 orașul Tg. Cărbunești  nu a mai 

plătit nici un leu la fondul de mediu, ca sume penalizatoare.     

   primarul orașului dl Birău Dănuț arată că orașul Tg. Cărbunești a plătit sume mai mari în fiecare an 

astfel în anul 2016 - 2,4 miliarde de lei, în 2017- 2,7 miliarde de lei, iar în 2018 aproape 3 miliarde de lei, 

deci suntem într-un progres. Această problemă se va rezolva în cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Valea Gilortului”. Se mai adună bani de la agenții economici, se plătește pentru gunoiul 

stradal, deci în total undeva la 5 miliarde de lei, plus alți bani pentru spațiile verzi și alte servicii.  

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă datoriile sunt din urmă de la fosta conducere sau sunt și acum? 

Arată că sunt peste 2-3000 de tone de deșeuri la Cojani depozitate total nelegal și solicită să se ia măsuri 

să se remedieze problema  pentru că există forte multe reclamații; întreabă de ce se aduce gunoiul de la 

Bâlteni la Cărbunești; mai întreabă și despre modul cum se ridică gunoiul de la SC Marigab; semnalează 

că muncitorii de la stația de transfer nu au echipament de protecție.    

  dl Popescu Daniel o întreabă pe dna Dumitrașcu dacă a făcut calculul câți metri cubi de gunoi 

colectează de pe raza orașului Tg. Cărbunești și dacă se acoperă cu sumele bănești primite?  

    În continuare au loc discuții între dna Dumitrașcu și dl Miloșescu Gheorghe, primarul orașului           

dl Birău Dănuț, dl Ghiță Dary, dl Nistor Valeriu, dna Drăghici Cristina despre activitatea SC Salubris 

Gilort SRL.  

   dl Vârdarie Dumitru întreabă cum a rezolvat problema cu comuna Albeni și dacă mai este vreo 

comună, din cele preluate, care nu a plătit serviciile prestate?  dna Dumitrașcu îi răspunde că numai 

comuna Albeni nu a plătit, dar la solicitarea dl director general Luis Popa a trimis mașinile și a ridicat 

gunoiul cu promisiune că îi va vira astăzi banii.  

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Nistor Valeriu  supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 29.01.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.    

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata majorărilor/penalităților  de 

întârziere aferente obligațiilor bugetare la data de 31.12.2017 constând în impozite și taxe locale, chirii, 

redevențe datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai 

bugetului local al orașului Tg-Cărbunești  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Miloșescu Gheorghe  arată că legea permite aceste scutiri, dar nu este obligatoriu să se aplice 

aceste scutiri, trebuie văzut cine sunt cei care nu au plătit câți sunt și de ce nu au plătit, nu au vrut sau nu 

au posibilități; era bine să fie la dispoziția consilierilor o situație acestor datornici.   

    dna Cociabă Janina arată că nu este vorba despre cei care  nu vor, pentru că aceștia sunt executați 

silit; este vorba despre moștenitorii defuncților, unde sunt probleme mari cu debitele,  care dacă plătesc 

impozitele și taxele locale sunt scutiți de aceste majorări și penalități.  
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   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că prin această hotărâre nu se intenționează să se încurajeze 

neplata taxelor și impozitelor locale, pentru că nu este așa; este o hotărâre cu valabilitate limitată până la 

30.06.2019, perioadă în care cei care au restanțe la aceste contribuții, dacă vin și le achită, beneficiază de 

aceste scutiri, deci este mai bine, de exemplu,  ca  dintr-o sumă totală de plată de 14.000 lei,  să încasăm 

8.000 lei și să îi scădem majorările și penalitățile de 6.000 lei, decât să nu încasăm nimic. Nu se votează 

pe persoană, ci este vorba despre o procedură care se aplică tuturor contribuabililor. 

   dl Vârdarie Dumitru apreciază că este o treabă bună și că ne ajută această procedură.  

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 13  voturi pentru și 2 abțineri - Miloșescu Gheorghe și Cîndea Mihaela.  

   Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile,pentru intervenția de urgență în cazurile de 

violență domestică a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în 

mapa cu documente. 

  dl Ghiță Aurelian Dary întreabă ce se întâmplă atunci când cineva din această echipă lipsește, echipa 

trebuie să lucreze în prezența tuturor membrilor sau nu ?  

  dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că pentru fiecare membru este trecut câte un supleant.   

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire școală 9 săli de clasă, Școala 

Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești” a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Pieții, oraș Tg. Cărbunești, 

Km 0+540 - Km 1+932”  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind darea în folosință gratuită a spațiului  în suprafață de 18 mp din sediul SPCLEP , pe o 

perioadă de 5 ani, Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj (OCPI) a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Terenului de sport cu gazon 

artificial, amplasat în incinta Colegiului Național „Tudor Arghezi”  din orașul Tg. Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dra Sandu Simona întreabă de ce, din moment ce se stabilește, prin acest regulament, că persoana 

responsabilă cu administrare acestui teren este numit de către directorul Colegiului „Tudor Arghezi”,  la 

art. 8  se menționează că va fi numită o persoană responsabilă de către directorul Școlii Gimnaziale 

„George Uscătescu” și al Colegiului Național „Tudor Arghezi” . Apreciază că nu era cazul să fie trecută 

această prevedere în regulament.  

      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că este vorba despre cazul, când elevii acestei școli 

desfășoară activități sportive pe acest teren, ei trebuie însoțiți de o persoană responsabilă din cadrul Școlii 

Gimnaziale, desemnată de către directorul acestei școli.  

    dl Miloșescu Gheorghe  întreabă dacă dimineața, în timpul orelor de curs de la 08.00 -12.00, atunci 

când terenul este liber el poate fi închiriat de persoane din afară?   
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   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că această situație este reglementată de dispozițiile  

art. 5 litera c) din regulament, pe care le prezintă în continuare.  

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15  voturi pentru.    

   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului Tg. Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren pentru lucrări de desființare a instalațiilor tehnologice  

nefuncționale ce aparțin OMV PETROM a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi:  Procesul-verbal privind inventarierea patrimoniului 

domeniului public și privat al orașului Tg. Cărbunești.      Nu sunt dezbateri.  

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Raportul primarului orașului privind situația economică și 

socială a orașului  Tg. Cărbunești pe anul 2018.      Nu sunt dezbateri. 

   Se trece la punctul 12 al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință pe lunile martie, aprilie și mai 

2019 şi preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  solicită propuneri.  

 dl Popescu Daniel îl propune pentru funcția de președinte de ședință pe dl Brujan Mihai Cosmin, 

propunere care se aprobă cu unanimitate de voturi.   

  Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări. 

   dl Vârdarie Dumitru solicită să se întreprindă demersurile necesare de către primărie împreună cu 

Poliția orașului, astfel încât pe porțiunea din  strada Gilortului, care face legătura între strada 

Trandafirilor și strada Eroilor circulația autovehiculelor să fie cu sens unic dinspre strada Trandafirilor.    

  dl Miloșescu Gheorghe și dna Drăghici Cristina Florentina solicită același lucru, adică sens unic, 

pentru strada Bradului, zona  care este prin fața Fabricii de pâine a lui Călina, care este foarte aglomerată,  

direcția acestuia să se facă în urma unei analize cu factorii responsabili, menționând că s-a mai cerut acest 

lucru dar nu s-a rezolvat nimic.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că se va analiza, dar este o realitate că s-au înmulțit foarte 

mult mașinile care nu mai au locuri de parcare și dă exemplu zona de la Spital unde se aglomerează foarte 

mult, de aceea  ia în calcul ca pe strada Eroilor pe lângă liceu să se mai amenajeze parcări peste rigola 

existentă.   

   dna Cîndea Mihaela solicită domnului primar să reabiliteze drumul de la Crețești.   

   dl Popescu Nicolae solicită de asemenea să fie avută în vedere și strada Merilor unde este noroi.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului răspunde că va avea în vedere aceste probleme și va interveni pe 

toate aceste drumuri, însă deocamdată și noi ca toată țara nu avem bugetul local aprobat și nu putem 

semna contractul de prestări servicii privind întreținerea drumurilor cu nimeni, în acest moment  

   Preşedintele de şedinţă dl Nistor Valeriu  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

              Nistor Valeriu                                                            cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  28 martie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna martie 2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Corici 

Sorin și dna Rădulea Daniela -   Biroul Administrarea domeniului public și privat, dl Luntraru Cristian - 

Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Este prezent în sală  dl Tîrziu Constantin - managerul 

Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești. 

  Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie. 

 Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune la vot completarea ordinii de zi cu 

următorul punct: - Proiect de hotărâre privind  propunerea de către Consiliul Local al orașului Târgu 

Cărbunești a calificativului, la evaluarea performanțelor profesionale individuale, pentru secretarul 

orașului Târgu Cărbunești, pentru anul 2018.      Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

  Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 28 februarie 2019. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și 

Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Târgu Cărbunești.  

-3. Proiect de hotărâre  privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire școală 9 săli de 

clasă, Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești”. 
-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru gospodărirea și  înfrumusețarea 

orașului  Tg. Cărbunești, anul 2019. 

-5.  Proiect de hotărâre privind repartiția a două locuințe - apartamente ANL situate în Blocul ANL din 

strada Mitropolit Nestor Vornicescu.   

-6. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a imobilului 

„Cale  de acces Foraj apă și Hotel Gilort”. 

-7. Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a imobilului  

„DS Cojani” .  

-8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pentru construirea de locuințe proprietate 

personală,  a loturilor de teren cu această destinație,  situate pe strada Victoriei din satul Cojani.  

-9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de urgență  Tg. 

Cărbunești. 

-10. Proiect de hotărâre privind  propunerea de către Consiliul Local al orașului Târgu Cărbunești a 

calificativului, la evaluarea performanțelor profesionale individuale, pentru secretarul orașului Târgu 

Cărbunești, pentru anul 2018. 

-11. Declarații politice, întrebări, interpelări. 

     Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Președintele de ședință dl Brujan Mihai Cosmin, propune să începem ședința cu proiectul de la 

punctul 9  al ordinii de zi, având în vedere prezența dl Târziu Constantin - managerul Spitalului de 

Urgență în sală. Se aprobă cu unanimitate de voturi.  

    Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin  arată că Proiectul de hotărâre privind aprobarea 

aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului de urgență  Tg. Cărbunești a fost prezentat pe 

larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

  dl Târziu Constantin - managerul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești prezintă în continuare 

Nota de Fundamentare care a stat la baza propunerilor de modificare a Organigramei și a Statului de 

funcții.   Roagă consilierii locali să aibă în vedere faptul că mulți medici care doresc să vină la spitalul 

nostru  au nevoie  de locuință și de aceea solicită să li se repartizeze locuințe ANL; apreciază că printr-o 

hotărâre de consiliu local se  poate stabili ca o parte din aceste apartamente ANL să fie pentru medici.  
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  De asemenea roagă consilierii locali să fie conștienți de importanța deosebită a spitalului pentru orașul  

nostru, față de alte orașe din județul nostru și trebuie să se facă totul pentru a fi menținut ; arată că este 

întotdeauna  la dispoziția Consiliului Local și solicită să fie chemat de câte ori este nevoie pentru a da 

informațiile necesare.  

   dl Miloșescu Gheorghe arată că din vizita Ministrului Sănătății la Târgu Jiu a rezultat că a fost tare 

nemulțumită de desfășurarea actului medical și de aceea a fost în această vizită.  

  dl Târziu Constantin îi răspunde că dumnealui în contractul de management are niște indicatori  pe 

care îi repartizează tuturor medicilor din Spital pentru a fi îndepliniți și că portă răspunderea pentru rata 

de utilizare a paturilor din spital. Reamintește consilierilor că acum câțiva ani s-a pierdut suma de 27 de 

miliarde de lei pentru aparatură, pentru că anumite persoane nu s-au mișcat la timp pentru a asigura 

cheltuirea acestor bani și de aceea roagă, ca pe viitor să nu se mai repete și să se asigure sumele pentru 

cofinanțare. 

   primarul orașului dl Birău Dănuț arată că problema locuințelor pentru medici este tratată cu 

seriozitate și se rezolvă. Dă exemplu faptul că astăzi va fi repartizat un apartament ANL doctorului 

Mehedințu , iar următoarele  două persoane  pe lista de repartiție ANL sunt tot de la Spital.  Apropo de 

buget, arată că suntem în faza de fundamentare a bugetului și de aceea  invită consilierii locali și pe  toți 

factorii interesați, inclusiv medicii  din Spital, duminică la ora 12, în sala de consiliu la o întâlnire pe 

această temă.  Arată că doamna Ministru al Sănătății a anunțat la Târgu Jiu că va aloca Spitalului de la 

Cărbunești suma de 1.500.000 lei pentru aparatură medicală, deci trebuie să asigurăm cofinanțarea de 1,5 

miliarde lei vechi. Spune că mai trebuie să asigurăm și pentru proiectul de investiții cu reabilitarea, unde 

cofinanțarea este de 2 miliarde lei; de aceea consideră că trebuie să organizeze o  discuție cu președintele 

Consiliului Județean și cu primarii ale căror localități sunt deservite de spitalul nostru, ca aceștia să fie de 

acord ca o parte din sumele ce li se cuvin să fie repartizate orașului nostru pentru spital.   

 dl Ghiță Aurelian Dary întreabă de ce au crescut posturile de conducere  cu finanțare de la bugetul de 

stat de la 73 la 89 și la Ambulatoriu de la 45 la 64? Consideră că cei de la Ministerul Sănătății nu fac bine 

ceea ce fac, adică întâi trebuia să se  aloce fonduri pentru aparatura medicală și apoi să aloce bani pentru 

creșterile salariale, pentru angajări de personal cu salarii forte mari; apreciază că mai sunt multe 

disfuncționalități la nivel general al sistemului de sănătate.   

    În continuare au loc discuții pe tema organizării și funcționării sistemului sanitar   între dl Ghiță Dary 

și dl Tîrziu Constantin, primarul orașului dl Birău Dănuț , dna Cîndea Mihaela, dl Nistor Valeriu, dl  

Miloșescu Gheorghe.   

   Nemaifiind alte dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 28.02.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.    

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, Organigramei și 

Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Persoanelor Târgu Cărbunești a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind actualizarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin PNDL  pentru obiectivul de investiții „Corp de clădire școală 9 săli de clasă, 

Școala Gimnazială, strada Trandafirilor, nr. 39, Tg. Cărbunești”  a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă sunt probleme și dacă mai durează mult cu această investiție?  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că a avut și astăzi discuții cu cei de la firma 

câștigătoare, care este tot cea care efectuează lucrările la Casa de Cultură unde lucrările sunt înaintate, dar 

se confruntă cu lipsa forței de muncă .    

  Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  
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      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

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

orașului  Tg. Cărbunești, anul 2019  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin 

supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind repartiția a două locuințe - apartamente ANL situate în Blocul ANL din strada 

Mitropolit Nestor Vornicescu  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune 

aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a imobilului „Cale  

de acces Foraj apă și Hotel Gilort”  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente.  Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin 

supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind inventarierea în domeniul public al orașului Tg. Cărbunești a imobilului „DS 

Cojani”   a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente.  Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul 

de hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, pentru construirea de locuințe proprietate 

personală,  a loturilor de teren cu această destinație,  situate pe strada Victoriei din satul Cojani a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  propunerea de către Consiliul Local al orașului Târgu Cărbunești a 

calificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru secretarul orașului Târgu 

Cărbunești pentru anul 2018, îl are fiecare consilier. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că având în vedere activitatea desfășurată de dl Vlăduț Grigore 

Alin - secretarul orașului în anul 2018,  precum și faptul că rezultatele muncii acestuia au fost de folos 

orașului și dă exemplu litigiul cu SC Aparegio SA, obținerea unor titluri de proprietate cu sprijinul Prefecturii 

Gorj și bunul mers al instituției din punct de vedere juridic,  propune acordarea calificativului Foarte Bine.  

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, cu propunerea calificativului Foarte Bine, care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

  Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări. 

   dl Ghiță Aurelian Dary arată că are pentru Poliția Locală niște probleme și anume : parcarea din fața 

blocului M să fie trasată oblic pentru a nu mai ocupa carosabilul; de asemenea în tot orașul  sunt mașini 

staționate pe trotuare care împiedică circulația pietonilor; de asemenea pe strada Pieții sunt frigiderele pe 

trotuar  de peste 8 ani de zile și nu se ia nici o măsură! 

  dna Cîndea Mihaela arată că politia locală nu are competență să dea amenzi pe această linie; trebuie 

responsabilizați toți cetățenii să își facă curățenie în fața proprietăților.    

  dna Drăghici Cristina arată că trebuie popularizate toate atribuțiunile ce le revin proprietarilor de imobile în 

ceea ce privește curățenia și gospodărirea localităților, cele care sunt prevăzute în acest Program de 

înfrumusețare și gospodărire a orașului și urmărirea îndeplinirii acestora. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că acolo în fața blocului M nu se pot face parcări fiindcă este DN 

67 B, dar speră că se vor amenaja parcări în spatele blocului și se va rezolva problema; arată că  după ce se va 

reabilita strada Pieții se vor rezolva mai multe probleme, inclusiv cea cu frigiderele pe trotuar; Reamintește de 

întâlnirea de duminică ora 12 pe tema bugetului local.       

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

          dl Brujan Mihai Cosmin                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  18 aprilie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna aprilie 2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane. 

  Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 15 

consilieri în funcţie convocați și 3 absenți:  dna Novac Aurora, dna Cîndea Mihaela Mirela și                   

dl Miloșescu Gheorghe. 

  Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 28 martie 2019. 

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

anul 2019.   

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale aparatului de specialitate 

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

Tg. Cărbunești, județul Gorj pe anul 2019. 

-4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 8940/11.05.2016.    

-5.  Proiect de hotărâre privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 10147/30.05.2016 și scoaterea la 

licitație publică în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 85,69 mp  (fosta carmangerie din 

clădirea „Restaurant Piață”)   situat în Piața Agroalimentară a orașului  Tg. Cărbunești.  

-6. Declarații politice, întrebări, interpelări. 

  Se aprobă cu 12 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 28.03.2019. Se aprobă cu 12 voturi pentru.    

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

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

anul 2019 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu 

documente. 

    dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane arată că  anexele privind bugetele 

Spitalului și ale instituțiilor de învățământ nu au putut fi date consilierilor cu 5 zile înainte pentru că nu 

erau definitive, așteptându-se anumite acte administrative de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj 

precum și de la Direcția de Sănătate Publică Gorj; de asemenea au mai intervenit unele modificări care 

sunt prezentate în Nota de informare prezentată astăzi consilierilor locali.  

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. Cărbunești pe anul 2019 pe 

capitole și subcapitole la venituri și pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și 

alineate bugetare la cheltuieli. Se aprobă cu 12 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

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

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

Tg. Cărbunești, județul Gorj pe anul 2019 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

     dra Sandu Simona Elena întreabă de ce se desființează postul de conducere de șef birou de la 

Centrul Cultural și Bibliotecă pentru că este înființat tot de acest consiliu local, este legal și așa trebuie să 

fie la astfel de așezăminte culturale.  
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    dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că nu este vorba despre legalitate, legal fiind și cu 

acest post și fără acest post; problema este că datorită cheltuielilor foarte mari pe care le avem cu 

închirierea  buldoexcavatorului  (care este al nostru, dar acum este dat la SC Salubris Gilort SRL)  pentru 

drumuri, pentru deszăpeziri și pentru alte lucrări, vom lua acest utilaj înapoi și îl vom duce la SVSU , dar 

avem nevoie de un post pentru deserventul acestui utilaj și cum numărul de posturi este limitat de lege, 

iar organigrama noastră fiind la maximum,  trebuie să desființăm un post și să îl înființăm pe acesta. 

Arată că atunci când Casa de Cultură va fi gata cu reabilitarea vom găsi o modalitate de a reînființa acest 

post de conducere. Arată că deocamdată persoana care ocupă funcția de bibliotecar IA  va  coordona 

activitatea celor două instituții. 

   dna Drăghici Cristina întreabă de ce se transformă postul de bibliotecar IA în bibliotecar debutant, iar 

după ce dl. primar Birău Dănuț îi răspunde că pentru că este vorba despre o salarizare mai mică și 

pentru a da posibilitatea mai multora  să vină să participe la concursul de angajare, mai întreabă dacă 

avem nevoie de cultură și educație în orașul nostru, dacă s-a încercat angajarea unei persoane cu 

experiență, deoarece consideră că este mult mai importantă calitatea educației decât orice altceva; atrage 

atenția asupra la ceea ce s-a ajuns acum la biblioteca orășenească, când se duc părinții sau copii și trebuie 

să ceară o carte de la femeia de serviciu, nu este posibil așa ceva, ca un copil să se ducă la bibliotecă și 

acolo să găsească o îngrijitoare. Arată că nu i se pare normal ca dl Mladin de la SVSU să ceară 

desființarea postului de șef birou din cadrul Centrului Cultural și Bibliotecă Orășenească. Semnalează 

anumite greșeli în raportul de specialitate și anume se precizează că la SVSU vor fi 9 posturi dar se 

enumeră doar 8 omițându-se postul de inspector de specialitate. Precizează că nu este prima dată când 

aceste rapoarte de specialitate au greșeli, ceea ce nu i se pare în ordine și solicită remedierea acestor 

deficiențe.   Arată că nu este de acord cu aceste modificări la organigramă.  

    În continuare au loc controverse între dl primar Birău Dănuț și dna Drăghici Cristina pe această 

temă.  

  dl Vlăduț Grigore Alin - secretarul orașului arată că în conformitate cu art. 6 alin.(2) din Ordonanța 

nr. 118/2006 - legea specială privind așezămintele culturale, orice modificare a modului de organizare și 

funcționare a așezămintelor culturale se aprobă prin hotărâre a consiliului local adoptată cu votul a  2/3 

din numărul total al consilierilor locali în funcție, deci pentru aprobarea acestor modificări la capitolul 

Cultură  este nevoie de votul a  2/3 din numărul consilierilor locali.    

  Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 vot împotrivă - dna Drăghici Cristina și 1 abținere - dra 

Sandu Simona.  

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 8940/11.05.2016 a fost prezentat 

pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.  

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru.   

    Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind privind  rezilierea contractului de închiriere nr. 10147/30.05.2016 și 

scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a spațiului în suprafață de 85,69 mp  (fosta carmangerie 

din clădirea „Restaurant Piață”)   situat în Piața Agroalimentară a orașului  Tg. Cărbunești a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente.   

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului mulțumește consilierilor pentru  participarea la ședință și pentru 

aprobarea bugetului local, putându-se da drumul acum la lucrările de investiții propuse și cuprinse în 

planul de investiții.  În legătură aceea hotărâre ADIA Gorj  va trebui să plătim cam 3000 lei pe lună, 

atunci când plouă, pentru apa pluvială. Banii care vor mai veni se vor duce pe capitolele deficitare   

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

          dl Brujan Mihai Cosmin                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  20 mai  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Târgu Cărbunești pe luna mai 2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, dl Luntraru Cristian și dna Călugăru Mihaela  

- Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gospodărire Urbană și dna Stoican Angela - șef 

Serviciu Asistență Socială.   

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie 

convocați.   

  Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 18 aprilie 2019. 

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

Cărbunești pe anul 2019.   

-3. Proiect de hotărâre privind desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR 

ARGHEZI”, ediţia a  XXXIX - a, 23 mai -26 mai 2019.  

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2019. 

-5.  Proiect de hotărâre privind repartiția unei locuințe - apartament ANL nr. 2, sc. B, Parter, Bloc ANL  

situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Târgu Cărbunești. 

-6.  Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a  

terenului (lot nr. 43), domnului Calotă Nicolae din comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri, județul Gorj, 

pentru reconstruirea locuinței afectate de alunecările de teren.  

-7.  Proiect de hotărâre privind  scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a terenului în suprafața 

 de 10780 mp, situat în satul Cojani, orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-8.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de 

Asistență Socială  Târgu  Cărbunești.   

-9. Alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019.  

-10. Declarații politice, întrebări, interpelări. 

  Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Brujan Mihai Cosmin supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  

din data de 18.04.2019. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri -  dna Novac Aurora, dna Cîndea 

Mihaela Mirela și dl Miloșescu Gheorghe. 

      Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Tg. Cărbunești pe anul 2019  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe solicită ca toate proiectele de hotărâre să fie date la timp consilierilor pentru a 

putea fi dezbătute în comisiile de specialitate,  să nu mai vină  înaintea ședinței; solicită de asemenea ca la 

comisia economică să fie prezentate și referatele prin care se solicită anumite sume de bani care impun 

aceste modificări la bugetul de venituri și cheltuieli.   

    dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane își cere scuze față de consilieri 

pentru faptul că materialele nu au putut fi puse la dispoziție cu cinci zile înainte, dar precizează că se 

întâmplă așa pentru că ordonatorii terțiari de credite - Spitalul și  instituțiile  de învățământ nu aduc 

documentele la timp pentru că și aceștia, la rândul lor depind de alții, respectiv de  Direcția de Sănătate 

Publică Gorj pentru Spital și Inspectoratul Școlar Județean Gorj pentru învățământ. De asemenea s-a mai 

așteptat pentru intrarea în conturi a unei sume constând în sponsorizare pentru Clubul Sportiv. Deci sunt 

cauze independente de noi de aparatul primăriei. 
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  În continuare prezintă în ce constau rectificarea și modificarea bugetului de venituri și cheltuieli 

conform celor prezentate în raportul de specialitate și prezintă explicațiile solicitate de dl Miloșescu 

Gheorghe.  Asigură consilierii locali că în mod normal va depune materialele cu 5 zile înainte de ședința 

ordinară, dar pot apărea situații  deosebite datorate ordonatorilor terțiari; oricum va prezenta întotdeauna 

în ședința consiliului local  toate modificările și va da toate explicațiile necesare, iar dacă este nevoie va 

participa și la ședințele comisiei de specialitate.     

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  desfăşurarea Festivalului Internaţional de Literatură „TUDOR ARGHEZI”, 

ediţia a  XXXIX - a, 23 mai -26 mai 2019 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea cuantumului şi numărului  burselor şcolare pentru anul 2019 a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă comparativ cu anul trecut a crescut numărul bursierilor.  

    dl Vârdarie Dumitru apreciază că este cam mic cuantumul acestor burse și dacă nu ar putea crește? 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  precizează că în conformitate cu punctul 20 din ordinul 

ministrului privind bursele școlare este îndreptățit să primească bursă elevul cu media generală de minim 

8,50 și media la purtare 10, iar consiliilor de administrație ale școlilor pot să pună anumite criterii 

specifice. Noi am alocat o sumă de la bugetul local în limita posibilităților,  dacă am putea am acorda o 

sumă mai mare dar deocamdată nu am avut de unde, deoarece avem o serie de investiții unde trebuie să 

asigurăm cofinanțarea și de asemenea trebuie asigurați bani și pentru funcționarea acestor școli.    

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  repartiția unei locuințe - apartament ANL nr. 2, sc. B, Parter, Bloc ANL  

situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Târgu Cărbunești a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dna Călugăru Mihaela precizează că în Lista de priorități la nr. crt. 8 era Uleanu Monica, care între 

timp și-a cumpărat locuință și ne-a anunțat, astfel că s-a trecut la următorul pe lista de priorități. 

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită, pe durata existenței construcției, a  terenului 

(lot nr. 43), domnului Calotă Nicolae din comuna Bustuchin, sat Poiana Seciuri, județul Gorj, pentru 

reconstruirea locuinței afectate de alunecările de teren a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de 

specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a terenului în suprafața 

 de 10780 mp, situat în satul Cojani, orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj a fost prezentat pe larg în 

cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă participă toată lumea la această licitație sau numai firma care a 

făcut cererea și cum s-a stabilit prețul chiriei?     

  dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că este licitație publică și participă cine dorește 

conform Caietului de sarcini prezentat, iar prețul a fost stabilit conform raportului de evaluare.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  
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      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de 

Asistență Socială  Târgu  Cărbunești a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare 

consilier îl are în mapa cu documente. 

       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 9 al ordinii de zi - Alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și 

august 2019 şi preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin solicită propuneri. 

     dl Cojan Grigore propune pe dl Popescu Daniel. 

     Nemaifiind alte propuneri preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin supune aprobării 

alegerea dl Popescu Daniel în funcția de  președinte de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019.  

     Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că doamna Tudor Elena, care are o casă aici în spatele 

Primăriei, ne-a solicitat, conform legislației în vigoare, acordul pentru a se lega la canalizarea Clădirii 

Sediului Poliției Locale și Evidenței Populației  și solicită consiliului local să îl împuternicească să 

meargă la notar și să semneze acest acord.  

    Se supune la vot această solicitare care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că fiind prezenți aici doi cetățeni din satul Rogojeni dl 

Rogojeanu Marian și dl Lincă, informează consiliul local că s-a depus o solicitare astăzi din partea dl 

Rogojeanu Marian privind necesitatea găsirii unei soluții pentru asigurarea unei căi de acces cu 

autovehiculele în satul Rogojeni deoarece nu există un pod peste râul Blahnița. Singura soluție ar fi  

construirea unui pod dar acest lucru presupune alocarea unei sume de bani foarte mare. Spune acest lucru 

pentru că știe situația cu podul de la Gura Văii de la Ștefănești: acum 8 ani când s-a turnat asfaltul s-a 

încercat și cu acest pod , s-a făcut expertiză și proiect și s-a estimat un cost de 10 miliarde de lei vechi; 

astă toamnă când am depus la CNI pe situații de urgență solicitare pentru acest acest pod, ne-au cerut să 

refacem toate documentele, SF, expertiză, proiect și s-a ajuns la suma de 30 - 35 de miliarde de lei vechi. 

Am reușit acum pe 7 martie 2019 să prindem pe un ordin de ministru acest pod și asfalt pentru 4 km la 

Curteana - Crețești - Floreșteni. Vom încerca și aici dar costă forte mult, vom face o cerere de finanțare 

dar nu știe dacă va avea sorți de izbândă, deoarece trebuie bine fundamentată în sensul de câți oameni 

locuiesc acolo, ce localități leagă și altele.    

     Au loc discuții pe această temă între dl primar Birău Dănuț, dl Rogojeanu Marian, dl Lincă, dl 

Popescu Daniel, dl Miloșescu Gheorghe, dna Cândea Mihaela.    

    dl Miloșescu Gheorghe solicită să se repare drumul de la Crețești care este foarte rău și nu s-a făcut 

nimic.    

    dra Sandu Simona informează consilierii că a avut loc ședința adunării generale  a asociațiilor de la 

SC Salubris Gilort SRL unde s-a prezentat bilanțul pe anul trecut cu un profit de 17.121 lei, s-a aprobat 

bugetul pe anul acesta, care asigură doar funcționarea societății,  fără investiții. De asemenea a fost vorba 

despre niște facturi vechi și neachitate de 5-6 ani care s-au constituit în provizioane pentru a putea 

funcționa mai departe. Arată că o să dea materialele acestea  la fiecare comisie de specialitate , inclusiv 

un proces verbal de control cu 4 măsuri de îndeplinit.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi invită pe consilierii locali să participe duminică 26 mai 

începând cu ora 10 la festivitățile prilejuite de către Festivalul Internațional de Literatură „Tudor 

Arghezi”.  

   Preşedintele de şedinţă dl Brujan Mihai Cosmin  arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  

care declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

          dl Brujan Mihai Cosmin                                                cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  10 iunie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Târgu Cărbunești pe luna iunie  2019.  

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane, dl Corici Sorin - șeful biroului ADPP. 

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie 

convocați.   

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 20 mai 2019. 

-2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea rectificării și modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al 

orașului Târgu Cărbunești pe anul 2019.   

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu 

Cărbunești,județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni”. 

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-

Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești,județul Gorj”. 

-5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești”.  

-6.  Proiect de hotărâre privind desfășurarea Festivalului Berii, ediția a-II-a în orașul Târgu Cărbunești în 

perioada 22- 23 iunie 2019. 

-7. Declarații politice, întrebări, interpelări. 

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 20.05.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea rectificării și modificării Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Tg. 

Cărbunești pe anul 2019  a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl 

are în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu Cărbunești,județul Gorj 

din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni” a fost prezentat pe larg în cadrul 

comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă avem banii necesari pentru acest drum și mai ales dacă 

ministerul dezvoltării  va aloca acești bani sau nu, pentru că a auzit că s-au terminat banii.   

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că această lucrare de investiții, alături de cealaltă 

lucrarea de investiții privind  podul și podețul de la Ștefănești - care fac obiectul următorului proiect de 

hotărâre,  au fost prinse pe data de 7 martie 2019 în Ordinul Ministrului Dezvoltării nr. 1280/07.03.2019 

în vederea asigurării finanțării, ordin invocat și menționat în antetul proiectului de hotărâre. 

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  
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       Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-

economici ai obiectivului de investiții „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-

Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj a 

fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești” a fost 

prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă acești bani sunt cu dedicație pentru Spitalul de Urgență Târgu 

Cărbunești și dacă noi avem banii de cofinanțare, inclusiv pentru acele cheltuieli conexe, așa cum se arată 

la art. 4 al proiectului de hotărâre, pentru că totul pleacă de la bani, dacă îi ai poți face o lucrare  de 

investiții,  dacă nu îi ai, nu poți face nimic.     

   dl Călina Adrian arată că este vorba despre un proiect mai vechi și dacă se semnează, se obține 

finanțarea, aceasta fiind  undeva la 2 milioane de euro; se va derula pe o perioadă de 4 ani de zile, urmând 

a se reabilita Ambulatoriul Spitalului.  Trebuie suportate și unele cheltuieli conexe,  care pot sau nu, să 

apară, acest lucru se va vedea pe parcurs.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că durează foarte mult timp între etapele unei lucrări de 

investiții pe fonduri europene, de la depunerea proiectului și solicitarea finanțării până la finalizarea 

acesteia; dă ca exemplu Reabilitarea Creșei de copii, unde s-a depus proiectul în august 2016, s-au semnat 

actele în septembrie 2018 și  abia astăzi 10 iunie 2019 se dă drumul la lucrări. Deci nu trebuie să avem 

toți banii odată, pentru că derularea investiției va avea loc pe mai mulți ani și este păcat să nu alocăm din 

bugetul local 2 miliarde de lei vechi pentru o investiție de 100 de miliarde de lei vechi.  

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind privind desfășurarea Festivalului Berii, ediția a-II-a în orașul Târgu 

Cărbunești în perioada 22- 23 iunie 2019 a fost prezentat pe larg în cadrul comisiilor de specialitate şi  

fiecare consilier îl are în mapa cu documente. 

    dna Drăghici Cristina întreabă cum s-a ajuns la această sumă de 10.000 lei, ce reprezintă, care este 

contribuția acestei asociații și dacă nu se poate aloca doar suma de 3.000 lei? Consideră că este o sumă 

forte mare pentru acest eveniment și întreabă cum s-a ajuns la această sumă, care este foarte mare, în 

condițiile în care pentru bursele școlare nu s-au putut aloca mai mulți bani și avem burse de 16 lei pe lună 

și de asemenea pentru alte evenimente nu se acordă nici bani, nici altfel de susținere și dă ca exemplu 

spectacolul pe care l-au avut copii cu tema „Arghezi - apicultorul”, când nu au avut nici măcar o 

sonorizare cum trebuie, copii având un spectacol foarte bine pregătit, dar din păcate nu au fost sprijiniți și 

ajutați cu sonorizarea.      

   dl Birău Dănuț - primarul orașului  îi răspunde că banii reprezintă contribuția noastră la parteneriatul 

prezentat în anexă, conform ofertei Asociației Tinerii Gorjului și solicitării acesteia; apreciază că este o 

sumă mică în condițiile în care numai o scenă profesională costă undeva la 5.000 lei pe zi, plus plata 

artiștilor și celelalte menționate în parteneriat. 

  Arată că la Țicleni pentru un astfel de eveniment au fost alocați mult mai mulți bani și anume 75.000 lei.  

  Consideră că este o manifestare artistică organizată pentru locuitorii orașului, pe perioada a două zile, în 

care aceștia pot  merge la pădure, la un mic și o bere și să asculte muzică.  

  dl Brujan Mihai Cosmin - viceprimarul orașului apreciază că este o sumă mică pentru un astfel de 

eveniment, respectiv 10.000 lei care probabil nu acoperă nici costul scenei, comparativ cu Zilele orașului 

unde se alocă circa 45.000 lei.  

  dl Miloșescu Gheorghe consideră că era bine să se dea lămuriri pentru fiecare leu  care se cheltuiește să 

se specifice cât primește fiecare artist și cât costă fiecare activitate. 

  dna Cîndea Mihaela întreabă care este contribuția acestei asociații și cât costă fiecare artist în parte? 
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     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru, 1 vot contra - dna Drăghici Cristina și 2 abțineri -                   

dl Miloșescu Gheorghe și dna Cîndea Mihaela.  

   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări. 

      dl Miloșescu Gheorghe arată că pentru deratizări nu se alocă nici un leu, nu se face nimic pe linia 

câinilor comunitari; despre sensul unic de la fabrica de pâine a lui Călina s-a vorbit de multe ori în 

ședințele de consiliu dar nu s-a făcut nimic; crede că degeaba se ridică și se discută anumite probleme în 

ședințele de consiliu local,  pentru că nu se rezolvă nimic.  

     dna Drăghici Cristina atrage atenția asupra pericolului reprezentat de clădirea fostei fabrici de pâine 

unde se duc mulți copii și există o scară care nu este sigură!  

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că dezinsecție, dezinfecție și  deratizare s-a făcut în fiecare 

an începând din 2016 încoace pe spațiile verzi care aparțin domeniului public al orașului inclusiv la 

blocurile  ANL.   

     Referitor la clădirea fostei fabrici de pâine arată că este vorba despre o proprietate privată aparținând 

SC Vel Pitar. Noi ne ocupăm de administrarea domeniului public atât cât putem de bine.   

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Popescu Daniel                                                          cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  27 iunie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Corici 

Sorin - șeful biroului ADPP și dl Mladin Mircea - SVSU. 

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 15 

consilieri în funcţie convocați, absentând 3 consilieri locali: dna Cîndea Mihaela, dl Miloșescu Gheorghe 

și dl Popescu Nicolae.    

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot completarea ordinii de zi cu următoarele 

puncte:  1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special ADIA Gorj. 

              2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

Târgu Cărbunești.  

Se aprobă cu 12 voturi pentru.      

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Cărbunești  din data de 10 iunie 2019. 

-2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  modificării  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială 

Târgu Cărbunești, județul Gorj.    

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare 

Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni”. 

-4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu 

Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni”. 

-5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 

peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj”. 

-6. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-

Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj”.   

  -7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special ADIA Gorj. 

  -8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu 

Cărbunești.  

Se aprobă cu 12 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 10.06.2019. Se aprobă cu 12 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea  modificării  Statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului 

orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și Statului de funcţii al Direcției de Asistență Socială Târgu 

Cărbunești, județul Gorj  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru.  
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      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare 

Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni” îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri de interes local în orașul Târgu 

Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măceșu, Curteana, Crețești și Floreșteni” îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

       Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 

peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj” îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice  

prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în 

vederea executării obiectivului de investiții „Construire pod pe DC 27, km 3+360 peste Valea Ungurelu-

Ștefănești și podeț pe DC 27, km 5+600 peste valea Frumușelu oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj” îl 

are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special ADIA Gorj  îl are fiecare consilier în mapa 

cu documente. 

    cons. jr. Văduva Paul arată că este vorba despre o solicitare a ADIA GORJ în temeiul  prevederile 

art. 10  alin.(5)  din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice republicată,  cu 

modificările şi completările ulterioare care reglementează modul de  acordare a acestui mandat special.  

Ținând cont de faptul că orașul Târgu Cărbunești, alături de județul Gorj, de toate orașele și municipiile 

din județul Gorj, precum și de 10 comune (al căror număr,  în ultimul an, a crescut semnificativ, probabil peste 

20) este asociat în cadrul  Asociației de dezvoltare intercomunitara de utilități publice pentru serviciul de 

alimentare cu apa și de canalizare, (ADIA GORJ ), asociație constituită conform Statutului: „în scopul 

reglementarii, înființării, organizării, finanțării, exploatării, monitorizării și gestionarii în comun a serviciului de 

alimentare cu apa si de canalizare pe raza de competenta a unităților administrativ-teritoriale membre, precum si 

realizarea in comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, 

modernizării si/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului”, apreciază că este legal și oportun  să se dea acest mandat special, mai ales că în 

ADIA deciziile importante se iau de către Adunarea Generală a Asociaților, unde orașul nostru este 

reprezentat de către primarul orașului sau de către persoana delegată de acesta. Mai arată că așa cum se 

aprobă acum acest mandat special, el poate fi revocat oricând, printr-o altă hotărâre de consiliu local.    

  dl Ghiță Aurelian-Dary întreabă care este situația cu apa de ploaie, cum se va plăti, cine va plăti și cum 

se va calcula?  
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   dl Birău Dănuț - primarul orașului și dl Popescu Daniel - șeful Centrului de Exploatare și 

Distribuție  Târgu Cărbunești al SC Aparegio SA  arată că este vorba despre o prevedere legală din anul 

2006, deoarece este normal să se plătească pentru apa pluvială care ajunge în rețeaua de canalizare și apoi 

în stația de tratare  unde este prelucrată, ceea ce generează costuri care trebuie recuperate. Mai arată că 

până acum nu s-a aplicat această taxă, dar s-au trimis adrese la instituții și la persoanele juridice să 

declare suprafața de pe care se adună apa de ploaie în canalizare urmând să se factureze conform unei 

formule de calcul prevăzute de lege cu un coeficient de 0,23%;  deocamdată s-a suspendat aplicarea 

acestei decizii,  până la lămurirea tuturor aspectelor legate de această apă pluvială.    

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre. Se aprobă cu 12 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind  reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Cărbunești îl are 

fiecare consilier în mapa cu documente, iar după ce dl Mladin Mircea prezintă raportul de specialitate, 

nemaifiind alte dezbateri, supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru.  

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Popescu Daniel                                                          cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 

        Încheiat astăzi  18 iulie  2019,  ora 09.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful serviciului buget-contabilitate, resurse umane.   

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel precizează că este vorba despre o ședință extraordinară 

convocată de îndată și  arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali din cei 15 consilieri în funcţie convocați, 

absentând 4 consilieri locali: dna Cîndea Mihaela, dl Miloșescu Gheorghe și dl Vârdarie Dumitru și dna 

Drăghici Cristina.    

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 

-1. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu 

Cărbunești, pe anul 2019. 

Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel dă cuvântul  dl 

Borcan Alin - șeful serviciului buget-contabilitate, resurse umane care prezintă raportul de specialitate 

precizând că bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii se  

rectifică cu suma de 30.000 lei fiind vorba despre o sponsorizare pentru clubul de fotbal.  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că echipa de fotbal a clubului sportiv ne-a făcut o mare 

bucurie prin câștigarea campionatului și intrarea în Divizia C, dar această bucurie înseamnă obligații în 

plus. Anul acesta Federația Română de Fotbal a instituit o regulă prin care trebuie depusă o garanție de 

participare în sumă de 20.000 lei, care avea ca termen inițial  data de luni -15 iulie 2019, dar s-a luat de 

urgență  o decizie a Comitetului Executiv al FRF și s-a prelungit acest termen până azi la ora 17.00. De 

aceea a fost convocată această ședință la ora 09.00  ca până la ora 16.00 să putem vira banii. Mulțumește 

celor prezenți că au venit la ședință, ceea ce dovedește că sunt serioși și alături de problemele comunității. 

Speră să găsească în continuare resursele necesare pentru ca echipa să activeze în acest eșalon, adică  

sponsorizări de la unii agenți economici,  alte finanțări inclusiv de la Consiliul Județean Gorj pentru a 

susține cu bine echipa în turul campionatului, urmând să vedem în primăvară cum vom proceda în retur.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 11 voturi pentru.  

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Popescu Daniel                                                          cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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        Încheiat astăzi  18 iulie  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului 

Târgu Cărbunești pe luna iulie 2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dna Cocioabă 

Janina - compartimentul impozite și taxe locale, dna Călugăru Mihaela - serviciul Urbanism , Amenajarea 

Teritoriului și Gospodărire Urbană, dl Corici Sorin - șeful biroului ADPP . 

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri în funcţie 

convocați.  

    Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 

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

Târgu  Cărbunești  din data de 27 iunie 2019. 

-2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listelor prevăzute de   Regulamentul de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare, aprobat 

prin HCL nr. 133 din 24.11.2016. 

-3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Târgu 

Cărbuneşti”. 

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 

soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor, destinate închirierii din   fondul locativ,  

inventariate în domeniul privat al orașului Târgu Cărbuneşti”. 

-5. Proiect de hotărâre  privind repartiția unei locuințe ANL - apartamentul nr. 15, sc. B , bloc ANL  

situat  pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Târgu Cărbunești 

-6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cofinanțării lucrărilor  ce se realizează  prin Operatorul 

Regional SC APAREGIO GORJ SA , referitoare la CL2  „Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare 

menajera pe  Străzile Pieții, Trandafirilor, Fagului, Gării si Gilortului, din orașul Târgu  Cărbunești, 

județul Gorj”. 

-7. Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Târgu 

Cărbunești  în  cadrul Comisiei de concurs/examen și Comisiei de contestații pentru ocuparea postului de 

director financiar-contabil la Spitalul de Urgență Târgu  Cărbunești. 

-8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Târgu Cărbunești să încheie contractele 

de vânzare-cumpărare pentru terenurile menționate în HCL nr. 14/2012 și HCL nr. 36/2013.      

-9. Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav din orașul Târgu 

Cărbunești pe semestrul I/2019.  

-10. Raportul de activitate pe semestrul I/2019 al Direcției de Asistență Socială. 

-11. Informare privind adresa nr. 36014/21.06.2019 Ministerului Sănătății.  

-12. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    dl Popescu Daniel precizează că la punctul 6 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

cofinanțării lucrărilor  ce se realizează  prin Operatorul Regional SC APAREGIO GORJ SA , referitoare 

la CL2  „Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare menajera pe  Străzile Pieții, Trandafirilor, 

Fagului, Gării si Gilortului, din orașul Târgu  Cărbunești, județul Gorj”  nu va participa nici la dezbateri 

și nici la vot, conform dispozițiilor legale privind conflictul de interese.  

     Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 27.06.2019.     Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri:  dna Cîndea Mihaela, dl Miloșescu 

Gheorghe și dl Popescu Nicolae.  
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     Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Listelor prevăzute de   Regulamentul de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare în orașul Tg-Cărbunești și satele aparținătoare, aprobat prin HCL nr. 133 din 

24.11.2016  a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

       dl Miloșescu Gheorghe întreabă care este impactul economic asupra societății SC Salubris Gilort 

SRL, dacă se dau aceste scutiri și dacă aceste persoane sunt altele față de anul trecut sau sunt acețeași?   

       dna Cocioabă Janina - compartimentul impozite și taxe locale precizează că se completează anexele 

că încă două poziții fiecare - anexa nr. 1 -  Apostiu Ion și Călescu Maria  și anexa nr. 2- Șain Marius-

Stelian și Sandu Constantin. Îi răspunde dl Miloșescu că  valoric aceste scăderi însemnă în jur de 137 de 

milioane de lei vechi, dar că societatea SC Salubris nu este afectată din moment ce nu prestează serviciul 

respectiv la aceste locuințe. Precizează că sunt aceleași locuințe în fiecare an, la care se mai adaugă sau se 

mai scot unele, în funcție de situația acestora, conform prevederilor Regulamentului taxei de salubrizare.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul Târgu 

Cărbunești”  a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   dl Ghiță Aurelian Dary o întreabă pe doamna Călugăru Mihaela, dacă noi putem să instituim o regulă 

specială la specificul nostru și dacă s-a propus așa ceva? 

   doamna Călugăru Mihaela îi răspunde că legislația permite astfel de reguli specifice,  spre exemplu 

dacă am avea în apropiere un port,  o stațiune turistică,  am putea face extindere teritorială cu 20 Km, 

ceea ce nu este cazul, la noi criteriile  fiind strict conform prevederilor legale.   

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea „Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor, destinate închirierii din   fondul locativ,  inventariate 

în domeniul privat al orașului Târgu Cărbuneşti” a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are 

fiecare consilier în mapa cu documente. 

        Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre  privind repartiția unei locuințe ANL - apartamentul nr. 15, sc. B , bloc ANL  situat  

pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, orașul Târgu Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea cofinanțării lucrărilor  ce se realizează  prin Operatorul Regional SC 

APAREGIO GORJ SA , referitoare la CL2  „Reabilitarea si extinderea rețelei de canalizare menajera pe  

Străzile Pieții, Trandafirilor, Fagului, Gării si Gilortului, din orașul Târgu  Cărbunești, județul Gorj” a 

fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că s-a luat decizia ca investiția privind asfaltarea străzii 

Pieții  (care putea fi demarată încă din mai 2018) să fie făcută doar după ce se reabilitează și canalizarea 

pe această stradă,  pentru a evita ca după un an sau doi să se intervină pentru reabilitarea canalizării la 

strada reabilitată, ceea ce ar fi dus la pierderea garanției de 5 ani a investiției respective și la bani cheltuiți 

în plus. După cum se știe s-a reușit să ne punem de acord cu cei de la SC Aparegio Gorj SA și de la 

ADIA Gorj să fie făcută această lucrare, iar cofinanțarea noastră de 40%,  urmează să o achităm începând 

din semestrul I/2020 până în 2025, în rate semestriale egale, numai în condițiile în care nu se obține 

finanțarea pe POIM - 2014-2020  - Proiectul Major, unde este cuprinsă și această investiție privind 

reabilitarea canalizării. Dacă se achită unele rate și apoi se obține finanțarea banii vor fi restituiți de către 

operatorul SC Aparegio SA, așa cum se menționează de altfel și în hotărâre.   
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       dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă acest program  POIM - 2014-2020 se finalizează în 2020 sau 

se prelungește și care este contribuția noastră la acest proiect?    

     dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că probabil va fi prelungit acest program până în 

2023, iar cofinanțarea noastră probabil va fi 1%.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru, deoarece  dl Popescu Daniel așa cum a anunțat la începutul 

ședinței nu participă la dezbateri și nici la vot.   

          Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local al oraşului Târgu Cărbunești  

în  cadrul Comisiei de concurs/examen și Comisiei de contestații pentru ocuparea postului de director 

financiar-contabil la Spitalul de Urgență Târgu  Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  

îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

       Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind împuternicirea primarului orașului Târgu Cărbunești să încheie contractele 

de vânzare-cumpărare pentru terenurile menționate în HCL nr. 14/2012 și HCL nr. 36/2013 a fost 

dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

       dl Miloșescu Gheorghe întreabă de nu s-au încheiat acesta acte de atâta timp, de ce a fost 

dezinteresat respectivul și cum a construit fără să fie proprietar?  Îl întreabă pe domnul secretar dacă este 

legal.  

        dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că nu știe de ce, dar din moment ce s-a plătit 

imediat prețul terenurilor, acum  trebuie încheiate și actele autentice la notar; autorizația de construire a 

luat-o pe contractul de concesiune.  

      secretarul orașului dl Vlăduț Grigore-Alin arată că devii proprietar din momentul încheierii 

contractului în formă autentică, iar respectivele hotărâri sunt ca o promisiune de vânzare; mai arată că din 

moment ce și-a îndeplinit obligația, respectiv plata prețului, cumpărătorul ne putea chema în judecată 

pentru a ne obliga la încheierea în formă autentică a contractelor de vânzare-cumpărare, așa prin 

împuternicirea primarului evităm această chemare în instanță.  

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru. 

     Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

cu handicap grav din orașul Târgu Cărbunești pe semestrul I/2019. 

       dl Miloșescu Gheorghe solicită și primește de la primarul orașului lămuriri supra indemnizațiilor 

achitate pe perioada concediilor de odihnă ale însoțitorilor persoanelor cu handicap.  

     Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Raportul de activitate pe semestrul I/2019 al Direcției de 

Asistență Socială. Nu sunt dezbateri.  

      Se trece la punctul 11 al ordinii de zi: Informare privind adresa nr. 36014/21.06.2019 Ministerului 

Sănătății. Nu sunt dezbateri. 

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

           dl Ghiță Aurelian Dary  întreabă dacă s-a făcut programul pentru Zilele orașului arătând că 

dorește să pună niște bani pentru a aduce niște artiști mai buni. 

           dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că Zilele orașului vor avea loc în perioada 27-29 

august 2019 și vom aproba Programul în ședința ordinară din luna august 2019 care va fi pe data de 19 

august; va ține cont de propunerea domnului Ghiță.   

            dna Cândea Mihaela întreabă de ce Festivalul Berii a ținut trei zile - vineri , sâmbătă și duminică  

așa cum a fost trecut și pe afișe,  în condițiile în care prin hotărârea consiliului local s-a aprobat 

desfășurarea acestuia pe parcursul a două zile - sâmbătă și duminică?   

            dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că s-a desfășurat și vineri pentru că am avut 

artiști de pe plan local pentru care nu a fost nevoie de finanțare.  

            dl viceprimar Brujan Mihai Cosmin îi răspunde că la solicitarea agenților economici care au 

plătit anumite contribuții pentru această manifestarea s-a luat acestă decizie să înceapă de vineri acest 

festival.  
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            dl Nistor Valeriu dorește să îl întrebe pe dl secretar al orașului dacă consilierii locali care i-au 

acordat calificativul „Foarte bine” la evaluarea activității sale pe anul 2018,  acum câteva luni de zile,   au 

„fost proști”,  așa cum a afirmat dumnealui pe unde merge; arată, că a aflat de la o persoană că a mai 

afirmat că  nu are cu cine lucra pentru că  „are cei mai proști consilieri locali și cei mai incompetenți 

funcționari”. 

           dl Vlăduț Grigore-Alin - secretarul orașului îi răspunde că nu a făcut astfel de afirmații și că 

dorește să fie pus față în față cu persoana care a spus așa ceva și să lămurească aceste persoane.  

           dl Cojan Grigore solicită domnului primar să fie sprijinit ca la școala de la Pojogeni să facem un 

WC pentru că acum este și apă, care trebuia să fie făcut de anul trecut pentru că sunt 20 de copii care nu 

au unde să se ducă la toaletă. De asemenea solicită ca la școala de la Cerăt să se amenajeze un cabinet 

medical unde să vină odată pe săptămână o asistentă medicală pentru consultarea persoanelor în vârstă 

din sat.  Semnalează faptul că la Pojogeni este de mai mult timp o groapă pe unde trece țeava de apă, care 

trebuie astupată pentru a evita să înghețe apa pe conductă la iarnă, iar Stângă cu buldoexcavatorul a trecut 

de 100 de ori pe acolo și nu a binevoit să o astupe, de aceea  solicită să îi fie dat Buldoexcavatorul.     

           dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că WC-ul trebuia făcut din anul 2017 când au 

fost alocați bani pentru acest lucru și pentru mutarea centralei termice de la Floreșteni, Școlii Gimnaziale 

„George Uscătescu” dar nu s-a materializat decât mutarea centralei termice; o să vadă acum la rectificare, 

dacă o să putem să alocăm ceva fonduri;  În legătură cu localul școlii de la Cerăt arată că nu se poate 

amenaja cabinet medical pentru că este schimbare de destinație și acest lucru este posibil doar cu 

aprobare de la Inspectoratul Școlar Județean Gorj și de la Ministerul Educației și de aceea solicită să facă 

cetățenii cerere scrisă pentru a se întreprinde demersurile necesare mai departe.   

    Informează Consiliul Local că în perioada 5-10 august 2019 se va afla în concediu de odihnă, 

înlocuitor fiind dl viceprimar Brujan Cosmin.  

   De asemenea informează că au fost semnate ordinele de ministru privind celor două investiții finanțate  

de CNI, respectiv Reabilitarea DC 59 Curteana - Floreșteni și Construcția podului și a podețului de la 

Ștefănești.  

      Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Popescu Daniel                                                          cons. jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  21 august  2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna august 2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful Serviciului Buget-contabilitate, resurse umane,   dna Cocioabă Janina - compartimentul 

impozite și taxe locale, dna Rădulea Daniela - biroul ADPP. 

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că sunt prezenţi 14 consilieri locali din cei 15 

consilieri în funcţie convocați, absentând motivat domnișoara Sandu Simona-Elena.  

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul  de 

hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al orașului Târgu 

Cărbunești,  județul Gorj și  a Regulamentului Local de Urbanism. Se aprobă cu 14 voturi pentru.      

   Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune la vot următoarea ordine de zi: 
-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului 

Târgu  Cărbunești  din data de 18 iulie 2019. 

-2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 18 iulie 2019. 

-3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești 

pe anul 2019. 

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Urgență Târgu 

Cărbunești.( poziția 223- medic primar chirurgie generală în medic specialist chirurgie generală)  

-5. Proiect de hotărâre  privind repartiția unei locuințe din Fondul Locativ, inventariată în domeniul privat 

al orașului Târgu Cărbunești - apartamentul nr. 2, sc. 1, bloc B8, situat pe strada Pandurilor, oraș Târgu 

Cărbunești.  

 -6. Proiect de hotărâre  privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea unei locuințe proprietate 

personală pentru tineri în condițiile Legii nr. 15 din 2003, situat în strada Victoriei din satul Cojani, 

orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

 -7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare la data de 31.12.2018.  

-8. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 400 mp și 

atribuirea dreptului de servitute asupra drumului de exploatare în suprafață de 203 mp, imobile situate în 

satul Cojani, orașul Târgu Cărbunești.  

-9. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al orașului Târgu Cărbunești în  

domeniul public al orașului Târgu Cărbunești. (teren în suprafață de 13.453 mp- izlaz comunal, sat Curteana)  

-10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către SC STABU IMPEX SRL a 

terenului în suprafață de 15 mp situat în strada Pieții. nr. 39, oraș Târgu Cărbunești.  

-11. Proiect de hotărâre privind desfășurarea „Zilelor orașului  Târgu Cărbunești” și a Festivalului de 

muzică lăutărească „GENA BÂRSAN” - ediţia a-XIV-a - 2019.  

-12. Proiectul  de hotărâre privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General al 

orașului Târgu Cărbunești,  județul Gorj și  a Regulamentului Local de Urbanism. 

-13. Adresa nr. 14127 din 18.07.2019 a Inspectoratului Școlar Județean Gorj.    

-14. Informare privind solicitarea nr. 13875 din 07.08.2019 a numitei Borcan Maria Lavinia. 

-15. Alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2019.  

-16. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 14 voturi pentru.      
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     Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din 

data de 18.07.2019. Se aprobă cu 10 voturi pentru și 4 abțineri:  dna Cîndea Mihaela, dl Miloșescu 

Gheorghe, dl Vârdarie Dumitru și dna Drăghici Cristina.    

    Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Popescu Daniel supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 18.07.2019. Se aprobă cu 14 voturi pentru      

    Se trece la punctul 3  al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că Proiectul 

de hotărâre privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești pe anul 

2019,  îl are fiecare consilier în mapa cu documente și dă cuvântul dl Borcan Alin - șeful Serviciului 

buget-contabilitate, resurse umane,  pentru prezenta despre ce este vorba. 

       dl. Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane arată că nu au putut fi puse 

la dispoziția consilierilor materialele acum 5 zile, ci doar astăzi înainte de ședință,  deoarece Ordonanța 

de Urgență privind rectificarea bugetului de stat, adoptată pe data de 12 august 2019,  a fost publicată 

doar acum câteva zile în Monitorul Oficial, iar decizia de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice 

Gorj  a venit în instituție pe data de 20.08.2019. În continuare prezintă raportul de specialitate și în ce 

anume constă rectificarea și modificarea bugetului local.   

       dl Miloșescu Gheorghe întreabă care sunt aceste reparații curente și pe ce străzi sunt făcute? 

Întreabă dacă mai este necesar un autoturism pentru această primărie pentru că sunt destule autoturisme și 

cine se va plimba cu el, pentru că banii trebuie să fie foarte bine socotiți și nu crede că este cazul să se 

plimbe  nu știu ce angajat al primăriei cu aceste mașini pentru a aduce oameni să schimbe buletine? Mai 

bine s-ar achiziționa o salvare sau alte echipamente utile pentru cetățeni. Solicită să se dea mai multe 

explicații despre aceste referate, prin care se cer diferite sume de bani și arată spre exemplu referatul 

doamnei Calotescu prin care cere 8.000 lei la cultură, pentru ce sunt acești bani,  pentru zilele orașului 

sau pentru altceva? Consideră că este bine să aibă aceste date la comisia de specialitate, când se discută 

toate acestea.     

       dl. Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane îi asigură pe consilieri că 

toate alocările de fonduri și cheltuirea banilor se fac conform procedurilor legale în vigoare, conform unei 

proceduri aprobate prin ordin de ministru de finanțe privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

tuturor sumelor de bani. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde dl Miloșescu Gheorghe, că sunt în evidență două 

autoturisme - Loganul și Nubira - și două autoutilitare - cele 2 - Dustere; arată că pentru buna desfășurare 

a activității este nevoie de un autoturism nou prin programul Rabla,  în locul autoturismului Nubira, care 

este vechi de 15 ani și a cărui reparație costă foarte mult și care va fi predat la Rabla. Precizează că 

reparațiile curente privesc spre exemplu trotuarul din fața școlii generale, trotuarul care urcă la Spital și 

altele; arată că toate aceste reparații s-au făcut și se fac acolo unde este nevoie de aceste reparații, iar  

cheltuielile cu acestea se fac cu respectarea prevederilor legale, aspect  atestat și de faptul că la 

controalele de anul trecut ale Curții de Conturi nu am avut nici un prejudiciu; mai precizează că 

executivul răspunde de modul de cheltuire al banului public.     

      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre privind  rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești pe anul 2019.   

        Se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere - dl Miloșescu Gheorghe.   

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcții al Spitalului de Urgență Târgu 

Cărbunești.( poziția 223- medic primar chirurgie generală în medic specialist chirurgie generală) a fost 

dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  privind repartiția unei locuințe din Fondul Locativ, inventariată în domeniul 

privat al orașului Târgu Cărbunești - apartamentul nr. 2, sc. 1, bloc B8, situat pe strada Pandurilor, oraș 

Târgu Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 
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       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind atribuirea unui lot de teren pentru construirea unei locuințe proprietate 

personală pentru tineri în condițiile Legii nr. 15 din 2003, situat în strada Victoriei din satul Cojani, 

orașul Târgu Cărbunești, județul Gorj a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier 

în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă are mutație în orașul nostru, pentru că din documente rezultă că 

are domiciliul în orașul Bragadiru. 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că băiatul este din orașul nostru și că în prezent este 

student la București și probabil din anumite  motive  are domiciliul acolo. 

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

       Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  aprobarea procedurii de acordare a anulării accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare la data de 31.12.2018 a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în 

mapa cu documente. 

   dna Cocioabă Janina de la compartimentul Impozite și taxe locale arată că această procedură are 

temeiul juridic în OG nr.6/2019, este vorba despre aceea amnistie fiscală, inclusiv pentru anularea 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare la data de 31.12.2018;arată că am mai avut o procedură de 

scutire a acestor accesorii până la 31.12.2017, dar pe dispozițiile codului de procedură fiscală.     

   dna Cîndea Mihaela Mirela întreabă ce încasări avem de la persoanele care au beneficiat de scutirile 

anteriore; ( i se răspunde că s-au încasat 300 de milioane de lei vechi);   apreciază că nu este corect față 

de cetățenii buni platnici să se acorde aceste anulări ale accesoriilor pentru restanțieri.   
    Au loc discuții contradictorii pe această temă între primarul orașului dl Birău Dănuț, dna Cîndea Mihaela, dl 

Miloșescu Gheorghe și dna Cociabă Janina.     

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru și o abținere -dna Cîndea Mihaela Mirela.  

      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a terenului în suprafață de 400 mp și 

atribuirea dreptului de servitute asupra drumului de exploatare în suprafață de 203 mp, imobile situate în 

satul Cojani, orașul Târgu Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier 

în mapa cu documente. 

    dna Rădulea Daniela arată că este vorba despre terenul de la Cojani unde este antena celor Vodafone, 

dar cărora le-a expirat contractul  de închiriere și care și-au achitat toate datoriile , dar contractul nu a mai 

putut fi prelungit și acum se scoate la licitație închirierea terenului.   

  dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă sunt buni platnici? 

   dl Ghiță Aurelian  Dary întreabă dacă acum solicită și drum de servitute și dacă prețul este corect?  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului și dna Rădulea Daniela le răspund că da sunt, în general, buni 

platnici, încasându-se acum vreo 400 de milioane de lei vechi,  prețul este stabilit conform unui raport de 

evaluare iar suprafața este aceeași pe care au mai avut-o, inclusiv drumul de servitute.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul privat al orașului Târgu Cărbunești în  

domeniul public al orașului Târgu Cărbunești. (teren în suprafață de 13.453 mp- izlaz comunal, sat Curteana) a 

fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă cum a fost transformat acest teren în domeniu privat? 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că acest teren a fost inventariat în domeniul privat al 

orașului prin ordin al prefectului și acum  în vederea extinderii alimentării cu apă, prin executarea unor 

puțuri forate,  trebuie puse anumite suprafețe de teren  la dispoziția SC Aparegio SA, terenuri care trebuie 

să fie inventariate în domeniul public al orașului; este vorba doar despre o parte din islazul comunal. 
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    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către SC STABU IMPEX SRL a 

terenului în suprafață de 15 mp situat în strada Pieții. nr. 39, oraș Târgu Cărbunești a fost dezbătut în 

comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

       dl Ghiță Aurelian  Dary întreabă unde este acest teren, pentru că nu are schița? După ce i se 

răspunde că este vorba despre terenul de la Piață unde este magazinul de legume-fructe, arată că anul 

trecut a studiat toate prețurile de închiriere și concesiune din zona Pieții și acestea  se situează undeva la 

70 -72 de lei/mp/an. Aici  se propune pentru cei 15 mp un preț de 12 lei/mp/an , care este forte mic, 

undeva la 15 lei pe lună și 0,5 lei pe zi, ceea ce i se pare ridicol de puțin. După mai multe discuții și 

consultări cu cei din sală,   pentru a fi la fel în zona Pieții,  propune un preț de 50 lei/mp/an.  

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, cu amendamentul propus de către dl Ghiță Aurelian Dary, respectiv prețul închirierii să fie 50 

lei/mp/an,   care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind desfășurarea „Zilelor orașului  Târgu Cărbunești” și a Festivalului de 

muzică lăutărească „GENA BÂRSAN” - ediţia a-XIV-a - 2019 a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  

îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe consideră că este bine să discutăm un pic despre acest program, pe care 

trebuia să îl aibă la dispoziție consilierii locali, pentru că nu știm despere ce este vorba; se alocă anumite 

sume de bani și apreciază că este vorba de o sfidare a consiliului local pentru că nu s-a spus  ce artiști vin,  

câți bani se dau fiecărui artist? Consideră că era necesar ca Programul să fie prezentat consilierilor și să se 

analizeze fiecare ofertă. Consideră că alți primari aduc artiști mai buni iar noi tot cu Triton-ul! 

   dna Cîndea Mihaela Mirela arată că niciodată nu sunt consultați consilierii locali în stabilirea acestui 

program și alegerea artiștilor.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului le răspunde că s-a consultat cu aparatul de specialitate și cu 

viceprimarul orașului; din moment ce vin de fiecare dată 4-5 mii de oameni acolo cărora le place 

programul consideră că artiștii și programul sunt bine alese. Dacă n-o să iasă bine este vina primarului iar 

dacă o să iasă bine este meritul consiliului local! Întreabă care sunt criteriile după care apreciază dl 

Miloșescu calitatea artiștilor?  Din moment ce vin atâția oameni consideră că programul și artiștii sunt în 

regulă.  

    dl Ghiță Aurelian  Dary revine cu propunerea de a contribui și dumnealui cu o sumă de bani și 

solicită acordul să îl aducă pe cântărețul Nicolae Fîciu, cu care este bun prieten.   

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că o să avem pe scenă 4 copii, care au obținut medalii la 

Karate și care vor face o demonstrație pe scenă,   pe data de 28 august și dacă domnul Ghiță dorește poate 

să îi premieze pe acești copii.   
    Au loc discuții contradictorii pe tema consultării consilierilor locali la întocmirea programului artistic între 

primarul orașului dl Birău Dănuț, dna Cîndea Mihaela și dl Miloșescu Gheorghe.     

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 12 voturi pentru și 2 abțineri - dl Miloșescu Gheorghe, dna Cîndea 

Mihaela Mirela.  

      Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că 

Proiectul de hotărâre privind  privind inițierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General 

al orașului Târgu Cărbunești,  județul Gorj și  a Regulamentului Local de Urbanism îl are fiecare consilier 

în mapa cu documente. 

       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 14 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 13 al ordinii de zi: Adresa  nr. 14127 din 18.07.2019 a Inspectoratului Școlar 

Județean Gorj. 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că nu ne putem permite deocamdată să preluăm acest Club 

al Copiilor și Elevilor Târgu Cărbunești,  deoarece ar trebui să avem fonduri bănești suplimentare pentru 

cheltuielile curente și de capital 
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   Se trece la punctul 14 al ordinii de zi: Informare privind solicitarea nr. 13875 din 07.08.2019 a 

numitei Borcan Maria Lavinia şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că s-a discutat înainte 

de începerea ședinței cu dna Călugăru Mihaela - serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și 

Gospodărire Urbană, și urmează să fie informat consiliul local cu situația exactă de acolo.  

    Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Alegerea președintelui de ședință pe lunile septembrie, 

octombrie și noiembrie 2019  şi preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel solicită propuneri.  

    dl. Nistor Valeriu îl propune pe dl Ardelean Ion.  

          Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi ca dl Ardelean Ion să fie ales președinte 

de ședință pe lunile septembrie, octombrie și noiembrie 2019. 

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

        dl Cojan Grigore arată că a propus de anul trecut să se ia acele țevi de la Piață și să se facă aici în 

spatele bisericii o copertină pentru diferite manifestări și revine cu această solicitare la domnul primar.  

        dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că deocamdată acele țevi nu pot fi luate de acolo 

pentru  că au fost imputate pe o lucrare de către Curtea de Conturi pe vremea fostului primar și ne-au 

scris în Nota de constatare că fostul primar nu a făcut ce trebuia.   Ulterior l-am acționat  în instanță pe 

fostul primar,  la Tribunalul Gorj s-a respins, acum fiind la Curtea de Apel Craiova. Când se va încheia 

acest litigiu vom vedea ce se poate face.    

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că se află în sală dl Cocheci Victor și solicită 

acordul consilierilor să îi dăm cuvântul pentru câteva minute.  

     dl Cocheci Victor arată că a fost astăzi în audiență la conducere; dă citire unei adrese din 2012 prin 

care i se comunică răspunsul  la o petiție privind unele probleme cu documentațiile cadastrale și actele de 

proprietate ale unor terenuri între DN 67 și calea ferată. Arată că are mai multe probleme cu un teren 

situat aici în ceea ce privește dimensiunile terenului situat în această zonă.  

 O altă problemă este cea cu biserica din satul Pojogeni.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că pe baza actelor pe care le deține pentru terenurile 

respective se poate adresa organelor competente. 

      În ceea ce privește biserica arată că acum 2 ani cei de la Mitropolia și Arhiepiscopia Craiova   au 

venit cu o adresă și au solicitat un Certificat de Urbanism în vederea obținerii uni Autorizații pentru 

desființarea construcției și mutarea acesteia de la Pojogeni la Craiova. Noi am pus ca obligație în vederea 

eliberării autorizației să se obțină acordul cetățenilor din satul Comănești pentru mutarea acestei bisericii. 

Bineînțeles că nu a fost obținut acel acord și atunci nu a fost eliberată nici o autorizație privind 

desființarea și mutarea acestei biserici. A avut o discuție cu fosta doamna Mladin care a solicitat să 

investească în această biserică și să depună un proiect în numele primăriei. Ca să depui proiect trebuie să 

să îi faci lucrare de cadastru, ca să îi faci cadastru trebuie să fie inventariată în domeniul public al 

orașului. Ca să o poți inventaria trebuie să fie a nimănui.  În acest sens am făcut o adresă la Mitropoliei 

Craiova de la care am primit pe 22.07.2019, răspuns (căruia îi dă citire)  și conform căruia biserica de 

lemn Înălțarea Domnului din cartierul Comănești, satul Pojogeni, județul Gorj,  conform prevederilor 

legale în vigoare - art. 170, 178, 180 din HG nr. 53/2008- este proprietatea Parohiei Pojogeni și deci nu 

poate fi inventariată.        

     dl Cocheci Victor solicită să primească un răspuns de la Primăria Târgu Cărbunești pentru că nu a 

primit nici un răspuns din anul 2015. 

     Preşedintele de şedinţă dl Popescu Daniel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Popescu Daniel                                                              jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  26 septembrie  2019,  ora 16 .00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna septembrie 2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - aparatul permanent al CL, dl Borcan 

Alin - șeful Serviciului Buget-contabilitate, resurse umane, dl Corici Sorin și dna Rădulea Daniela - 

biroul ADPP, dl Luntraru Cristian - serviciul Urbanism, amenajarea teritoriului și gospodărire urbană.  

         Sunt prezenți în sală dl Zorlescu Adrian, dl Scrieciu Ștefan, dl. Amza, dl Fugaru Ionuț, dl Zanfira. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali  în funcţie 

convocați. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot completarea ordinii de zi cu Proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului între Primăria orașului Târgu Cărbunești și Școala 

Populară de Artă Târgu Jiu. Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot următoarea ordine de zi: 
-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 21 august 2019. 

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

Târgu Cărbunești pe anul 2019. 

-3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții  al aparatului de specialitate 

al primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și al  Serviciului Public Comunitar Local de 

Evidență a persoanelor  Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local 

al oraşului Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-5. Proiect de hotărâre  privind organizarea organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a 

Persoanelor Vârstnice” în  data de 1 octombrie  2019. 

-6. Proiect de hotărâre  privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al orașului Târgu Cărbunești”,  

doamnei Armeanu Victoria.  

-7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare si reabilitare Aleea Semințelor (fosta strada Gării)”. 

-8. Proiect de hotărâre  privind restituirea bunului „Buldoexcavator M 542 T” în domeniul privat al 

orașului Târgu Cărbunești.  

-9. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a 

Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj în perioada 2014-2020” a terenului pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia.  

-10. Proiect de hotărâre privind  schimbul unui teren din proprietatea privată a orașului Târgu Cărbunești 

cu un teren proprietatea doamnei Toma Emilia, necesar în vederea implementării „Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj în perioada 2014-2020”. 

-11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui amplasament pentru depozitarea deșeurilor voluminoase, 

deșeurilor de echipamente electrice, electronice, biodeșeuri și deșeuri din construcții. 

-12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru deszăpezit cu tractor cu plug.  

-13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului între Primăria orașului Târgu 

Cărbunești și Școala Populară de Artă Târgu Jiu 

-14. Stabilirea reprezentanților Consiliului Local Târgu Cărbunești în Consiliile de Administrație și în 

Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la cele 2 instituții de învățământ din oraș.  

-15. Solicitarea nr. 16306 din 09.09.2019 privind amplasarea în orașul Târgu Cărbunești a unei pale de 

elice în amintirea aviatoarei Virginia Duțescu.  

-16. Solicitarea nr. 14721 din 26.08.2019 privind ridicarea  în satul Crețești, orașul Târgu Cărbunești a 

unui Monument în cinstea eroilor.  
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-17. Dezbateri în vederea stabilirii modalității de acțiune  pentru igienizarea subsolurilor blocurilor din 

orașul Târgu Cărbunești.  

-18. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Tg. Cărbunești  din data 

de 21.08.2019. Se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere - dra Sandu Simona-Elena.    

    Se trece la punctul 2  al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

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

Cărbunești pe anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente.  

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă  despre cei 1,10 mii lei de unde provin și unde se duc și de asemenea 

la capitolul 84.02.03.03. - străzi - 0,09 mii lei de unde vin și unde se duc banii aceștia? 

     dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane arată că rectificarea propusă 

este legală și necesară. Referitor la capitolul de venituri sunt trei modificări evidențiate în raportul de 

specialitate printre care și această sumă de 1,10 mii lei care provine din donații.  În continuare prezintă 

raportul de specialitate și în ce anume constă rectificarea și modificarea bugetului local. Precizează că, 

cheltuielile se fac pe baza referatelor de necesitate, așa cum sunt arătate în detaliu în raportul de 

specialitate, căruia îi dă citire.   

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că atunci când nu ai toți bani de la început de an, se 

deschid anumite investiții pe lista de investiții și ulterior se asigură sumele necesare pentru aceste 

investiții,  din unele economii făcute, precum și alte sume primite. Arată că pe reparații drumuri anul 

acesta s-au făcut economii de 100.000 lei și aceștia au fost luați de aici și duși la această investiție - Aleea 

Semințelor, care este nevoie să se facă pentru că se lucrează la strada Pieții și este necesară pentru 

asigurarea deplasării cetățenilor de la blocuri la Piața orașului.    

   Au loc controverse între primarul orașului dl Birău Dănuț și dl Miloșescu Gheorghe privind lățimea 

respectivei străzi și asupra modului de prezentare a datelor tehnice ale acestei investiții.  

      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion supune aprobării proiectul de hotărâre 

privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești pe anul 

2019.       Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind  modificarea Organigramei, Statului de funcții  al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și al  Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 

a persoanelor  Târgu Cărbunești, județul Gorj a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

     dna Drăghici Cristina semnalează faptul că în Organigramă nu este trecută denumirea de secretar 

general. I se răspunde că este o greșeală materială care va fi îndreptată la redactarea hotărârii.  

     dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă aceste modificări sunt făcute urmare a ordonanței. 

  I se răspunde că da aceste modificări sunt făcute în temeiul și pentru respectarea dispozițiilor OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ,  în termenul legal de 90 de zile. 

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești, județul Gorj  a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

      dl Ghiță Aurelian Dary arată că în scopul menținerii unei ordini și discipline în ședințele de consiliu, 

adică să nu mai sune telefoanele, să nu mai plece cine vrea și când vrea din ședințe,  a întocmit mai multe 

amendamente la acest Regulament pe care le au toți consilierii la dispoziție în documentul primit astăzi 

înainte de ședință. 

      dl Vârdarie Dumitru  nu este de acord cu amendamentele propuse de dl Ghiță pentru că acum, prin 

Codul Administrativ, sunt date puteri depline președintelui de ședință pentru a menține ordinea ședințelor 

și pentru asigurarea bunei desfășurări a acestora.  
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       Au loc discuții contradictorii între dl Ghiță Aurelian și dl Vârdarie Dumitru pe această temă, discuții 

în care mai intervin și alți consilieri. 

     Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării amendamentele formulate de dl Ghiță 

Aurelian Dary , amendamente pe care fiecare consilier le are în față.  

      Se votează astfel: 7 voturi pentru: Ghiță Aurelian Dary, Nistor Valeriu, Brujan Cosmin, Ciora Dorel,  

Cojan Grigore, Ardelean Ion, Novac Aurora și 8 voturi împotrivă: Vârdarie Dumitru, Popescu Nicolae, 

Popescu Daniel, Cîndea Mihaela, Miloșescu Gheorghe, Drăghici Cristina, Sandu Simona, Brebenică 

Dumitru , deci amendamentele nu sunt aprobate. 

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă cum se interpretează din punct de vedere juridic sintagma „și/sau”  de 

la  art. 51 litera d) referitor la încetarea mandatului de consilier local pentru lipsa nemotivată de la mai 

mult de 3 ședințe ordinare  și/sau extraordinare consecutive.  

    cons. jr. Văduva Vasile Paul arată că sintagma respectivă se interpretează în sensul că nu contează ce 

fel de ședințe de consiliu local sunt cele de la care lipsește nemotivat consilierul local, adică fie ordinare, 

fie extraordinare,  fie și ordinare și extraordinare, singura condiție este să fie consecutive. 

   dna Drăghici Cristina solicită să fie respectat art. 14 alin. (8) din Regulament și să fie puse la 

materialele consilierilor toate documentele, inclusiv referatele de aprobare și toate proiectele de hotărâre 

să fie avizate de către secretarul general al orașului.   

      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, în forma prezentată de inițiator,  care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul de 

hotărâre privind organizarea organizarea festivităților prilejuite de „Ziua Internațională a Persoanelor 

Vârstnice” în  data de 1 octombrie  2019 a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului    arată că la acest proiect de hotărâre se completează anexa cu 

încă trei cupluri care au apărut - fam Dragotă Ion și Elena, fam Ancuța Ion și Ioana și fam Ardelean Ion și 

Adănuța, deci o să fie 16 cupluri, față de 13 inițial, iar banii se încadrează în bugetul alocat acestei zile.  

       Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al orașului Târgu Cărbunești”,  doamnei 

Armeanu Victoria a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că este primul cetățean care împlinește această vârstă de 

100 de ani pe data de 5 octombrie 2019, ocazie cu care i se vor acorda o diplomă, un buchet de flori, 

suma de 500 lei și o sticlă de șampanie.   
      Au loc discuții contradictorii între consilierii locali și primarul orașului pe tema condițiilor și meritelor pe 

care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a i se conferi  titlul  de Cetățean de Onoare.  

       Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare si reabilitare Aleea Semințelor (fosta strada Gării) a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

       Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

       Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind restituirea bunului „Buldoexcavator M 542 T” în domeniul privat al orașului Târgu 

Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

          cons. jr. Văduva Vasile Paul arată că față de forma inițială acest proiect suferă niște modificări de 

formă,  în sensul că se va menționa în hotărâre că încetează dreptul de folosință gratuită asupra acestui 

bun, el fiind tot timpul în domeniul privat al orașului.  

        Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  
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       Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii 

de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj în perioada 2014-2020” a terenului pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

          dl Miloșescu Gheorghe solicită lămuriri despre  aceste terenuri, unde sunt aceste terenuri.   

          dl Popescu Daniel - șeful Centrului Aparegio de la Târgu Cărbunești dă explicații despre 

fiecare punct din anexa respectivă.   

        Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru 

   Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind schimbul unui teren din proprietatea privată a orașului Târgu Cărbunești cu un teren 

proprietatea doamnei Toma Emilia, necesar în vederea implementării „Proiectul Regional de Dezvoltare 

a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județul Gorj în perioada 2014-2020” a fost dezbătut în 

comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    secretarul orașului Târgu Cărbunești dl Vlăduț Grigore Alin arată că este vorba despre o aprobare 

de principiu deoarece nu avem încă Cartea Funciară și nici raportul de evaluare, drept care proiectul de 

hotărâre suferă anumite modificări pe care le prezintă în continuare.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată astăzi de către secretarul orașului,  care se aprobă cu 15 voturi pentru 

   Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea unui amplasament pentru depozitarea deșeurilor voluminoase, deșeurilor de 

echipamente electrice, electronice, biodeșeuri și deșeuri din construcții a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă amestecăm aceste deșeuri de construcții cu deșeurile 

electronice?  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată astăzi de către secretarul orașului,  care se aprobă cu 15 voturi pentru 

   Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru deszăpezit cu tractor cu plug stabilirea unui amplasament 

pentru depozitarea deșeurilor voluminoase, deșeurilor de echipamente electrice, electronice, biodeșeuri și 

deșeuri din construcții a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

    dl Miloșescu Gheorghe întreabă ce fel de tractor este acesta ce tip, pentru că la consumul de motorină 

este trecut 12 litri pe oră?  

    dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că este vorba despre tractoarele acelea mari care au 

fost și în iarna trecută la deszăpezire în orașul nostru și că tariful trebuie actualizat pentru că era undeva 

pe la 70 lei, iar cheltuielile au crescut cu salariile și cu motorina.  

  Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată astăzi de către secretarul orașului,  care se aprobă cu 14 voturi pentru și o abținere  

dl Miloșescu Gheorghe.  
      Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului între Primăria orașului Târgu Cărbunești și Școala 

Populară de Artă Târgu Jiu a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa 

cu documente. 

        dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este vorba despre acel Protocol care se încheie în 

fiecare an și după ce se va semna, vom aloca banii în bugetul anului viitor, urmând să îi virăm în 

trimestrul III/2020 pe baza facturii emise de Școala Populară de Artă Târgu Jiu.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată astăzi de către secretarul orașului,  care se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 14 al ordinii de zi:  Stabilirea reprezentanților Consiliului Local Târgu 

Cărbunești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la 

cele 2 instituții de învățământ din oraș. 
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   După ce cons. jr. Văduva Vasile Paul dă citire numelor celor  care sunt în acest moment reprezentanții 

Consiliului Local în aceste comisii, preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion supune aprobării 

consiliului menținerea și pentru anul școlar 2019-2020 a acelorași reprezentanți, fapt ce va fi comunicat 

prin adresă scrisă.  Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 15 al ordinii de zi:  Solicitarea nr. 16306 din 09.09.2019 privind amplasarea în 

orașul Târgu Cărbunești a unei pale de elice în amintirea aviatoarei Virginia Duțescu. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că a avut o întâlnire cu cei care au depus această solicitare 

și dumnealor s-au arătat dispuși să suporte și cheltuielile cu acest monument, care va fi edificat în parcul 

din zona blocurilor ANL de la stadion, urmând să fie finalizat mâine, iar sâmbătă la ora 11.00 va avea loc 

festivitatea de dezvelire a acestui monument, ocazie cu care îi invită pe consilierii locali să participe la 

acest eveniment.  

      Se trece la punctul 16 al ordinii de zi: Solicitarea nr. 14721 din 26.08.2019 privind ridicarea  în 

satul Crețești, orașul Târgu Cărbunești a unui Monument în cinstea eroilor. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că avem două monumente închinate eroilor căzuți în 

primul război mondial, unul aici în centrul orașului și unul la Pojogeni, care a fost reabilitat în ultimii trei 

ani și unde au loc manifestările prilejuite de Ziua Eroilor. În acest moment nu avem fonduri cu această 

destinație, iar dacă pe viitor consiliul local va hotărî în acest sens, vom vedea pe baza unui deviz,  ce 

cheltuieli sunt și dacă  putem aloca sume în bugetul local.  

    Mai arată că începând cu data de 1 octombrie 2019 se va da Ordinul de începere a lucrărilor la 

investiția din zona Crețești privind asfaltarea a 4 km de drum , mâine se va semna contractul la București 

de către dirigintele de șantier.    

       Se trece la punctul 17 al ordinii de zi: Dezbateri în vederea stabilirii modalității de acțiune  pentru 

igienizarea subsolurilor blocurilor din orașul Târgu Cărbunești. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că în ultima vreme a apărut  în spațiul public o chestie prin 

care i se amintește dumnealui că în campania electorală a promis igienizarea subsolurilor la cel puțin 3 

blocuri pe an. Reamintește tuturor celor prezenți că a încercat din anul 2016 să găsească o soluție legală 

prin care să rezolve această problemă. Arată că în ședința din luna octombrie 2016 s-a adoptat o hotărâre 

de consiliu local prin care s-a stabilit ca la blocurile B4, B5 și B6 să se curețe subsolurile și să se 

amenajeze ca adăposturi antiaeriene și de apărare a populației; la solicitarea dl Mladin inspector la SVSU, 

în anul 2017 în bugetul local a fost prinsă suma de 15.000 de lei pentru această activitate; înțelegerea a 

fost cu dl Zorlescu Adrian ca să se acționeze în colaborare cu Asociația de proprietari, asociație care urma 

să se înființeze și să facem un parteneriat, dar atunci când a întrebat dacă are facturier la asociație pentru a 

putea tăia facturi, nu i s-a prezentat acel facturier.  

      dl Zorlescu Adrian intervine și arată că în primul rând asociația este înființată pe altă scară și în al 

doilea rând nu este de acord cu hotărârea luată privind amenajarea adăposturilor de protecție civilă la 

subsolurile acestor blocuri pentru că în conformitate cu normativele în vigoare este interzis să se 

amenajeze astfel de adăposturi pe unde trec rețelele de utilități, în cazul nostru de apă și canalizare. 

Consideră că nu era nevoie de facturier , banii se puteau vira în conturi.   

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că în anul 2018, în primăvară,  a avut la primărie un 

control al Curții de Conturi pe activitatea din anul 2017, ocazie cu care s-a discutat și această problemă, 

în prezența contabilului șef și a secretarului orașului,  de unde s-a desprins ideea alocării de fonduri de la 

Primărie pentru igienizarea subsolurilor și ulterior să se instituie o taxă specială de igienizare  a 

subsolurilor și să se recupereze banii de la beneficiarii cărora li s-a executat lucrarea,  într-o perioadă de 3 

ani.  Din dorința de a face ceva și a da înainte, a găsit o echipă de oameni de la Petroșani,  cu care a 

demarat acțiunea la blocurile respective, urmând ca într-o viitoare ședință să se instituie taxa specială și 

să se semneze contractul; apoi a avut o discuție cu specialiști din primărie - contabil șef, secretar și 

doamna de la compartiment impozite și taxe locale,  de unde a reieșit că nu se poate institui această taxă 

și nu se pot aloca bani cu această destinație, drept care i-a chemat pe acești oameni, a sistat activitatea și 

le-a achitat  suma de 4.000 lei din propriul buzunar, sumă la care au contribuit ulterior dl viceprimar 

Brujan  Cosmin și dl Popescu Daniel. Cu această ocazie a fost folosită și o vidanjă  de la SC Aparegio SA 

și atunci când s-a deversat în rețeaua de canalizare, aceasta s-a înfundat și  SC Aparegio SA a fost 

amendată. Banii, în sumă de 40.000 lei, pentru acest contract fuseseră prinși în bugetul local,  la 

rectificarea bugetară din luna  septembrie 2018, pe subcapitolul bugetar 61.02.05.   
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    S-a început cu aceste blocuri și nu cu B 11 și B 12, pentru că erau foarte mulți agenți economici care s-

au arătat dispuși să contribuie.  După întreruperea lucrărilor la aceste subsoluri a avut o discuție cu 

proprietarii de la aceste scări, cărora le-a transmis că dacă adună suma de 25.000 lei vor reveni muncitori 

și vor finaliza lucrarea, pentru că 5000 lei sunt achitați, iar suma de 10.000 lei se va strânge de la agenții 

economici; toți au fost de acord și au zis că da, vor aduna banii, dar acest lucru nu s-a întâmplat nici până 

în ziua de azi, după 11 luni! Arată că acesta este situația, acestea au fost soluțiile pe care le-a gândit și 

dacă sunt alte soluții, este de acord cu ele, dacă  sunt legale și pot fi puse în practică.  

   dl Popescu Daniel arată că la blocul 39, lângă blocul ANL, proprietarii au contribuit, fiecare cu 250 lei 

de apartament și și-au rezolvat problema subsolului. 

   dl. Amza arată că a cumpărat în anul 2017 un apartament în blocul B 36, sc.1, o scară deplorabilă și 

după un an de zile a reușit să schimbe câte ceva cu proprietarii de pe scară,  în sensul că a reușit să 

zugrăvească pe casa scărilor, să pună interfon și crede că se vor ocupa și de curățarea subsolului, unde 

este nevoie de aproximativ 700 lei de apartament, aproximativ 9.000 lei pe scară, pentru că a intrat în 

subsol și deja primul strat de beton este distrus până la fier datorită reziduurilor. Roagă pe domnul primar 

și consilierii să fie sprijinit prin trimiterea de către autoritățile locale a unor adrese către proprietari prin 

care să li se comunice că fundația este deteriorată și trebuie să remedieze situația .  

   dl Borcan Alin - contabilul șef  dorește să reia un pic firul poveștii, arătând că într-adevăr primarul 

orașului a avut în atenție rezolvarea acestei probleme; arată că problema trebuie privită în sensul că 

vorbim de o proprietate privată și dacă am fi semnat contractul respectiv am fi fost acuzați de alocare de 

fonduri publice în proprietate privată, de deturnare de fonduri și am fi fost imediat cercetați de către 

Serviciul de Investigare a Criminalității din cadrul IPJ Gorj; Sunt reglementări legale privind asociațiile 

de proprietari, precum și dispoziții ale Codului Fiscal privind taxele speciale și pornind de la acestea ușile 

instituție noastre sunt deschise spre o cale legală. La interpelarea dl Zorlescu Adrian dacă se poate face 

un Regulament ca la Rovinari și ca la Motru îi răspunde că nu are cunoștință despre un astfel de 

regulament și că nu poate spune dumnealui dacă este legal sau nu. Concluzionează că nu se pot cheltui 

bani publici pe proprietatea privată. 

      secretarul orașului dl  Vlăduț Grigore Alin arată că după părerea dumnealui soluția legală care 

rezolvă mai multe probleme, inclusiv cu acoperișurile blocurilor,  este de înființare a asociațiilor de 

proprietari, care să funcționeze și apoi să acceseze fonduri europene pentru anveloparea blocurilor, 

investiții care rezolvă toate problemele. 

  În continuare au loc discuții contradictorii între cei prezenți pe această temă.  

     dl. Scrieciu Ștefan arată că în rezolvarea acestei probleme a reabilitării subsolurilor, trebuie plecat de 

la faptul că în conformitate cu Cărțile tehnice ale blocurilor, acestea au peste 30 de ani și trebuie să fie 

supuse reparațiilor capitale, la care sunt obligați să contribuie cu fonduri bănești toți proprietarii; banii se 

pot strânge prin șefii de scară, conform sumei stabilite de către o firmă care face lucrarea respectivă; arată 

că în 19 ani nu a reușit să strângă bani pentru așa ceva; consiliul local poate doar să instituie amenzi 

pentru cei care nu-și repară și întrețin clădirile. La interpelarea dl primar al orașului dacă Asociația de 

proprietari pe care o conduce, mai este activă, arată că juridic da, de facto nu,  această asociație mai 

există de iure (de drept), dar de fapt nu mai desfășoară activitate, pentru că este greu de desființat 

trebuind 586 de semnături în acest sens.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului îl interpelează pe dl Zanfira de la blocul de la Foraj, în sensul că 

a cerut proprietarilor de acolo să doneze primăriei terenul din fața blocului pentru amenajarea parcărilor, 

dar s-au găsit 2-3 care nu au fost de acord și atunci nu s-au putut aloca bani publici acolo; deci totul ține 

de voința proprietarilor.   Îi comunică dl Amza că îl va invita la Primărie într-o zi să aibă o discuție cu toți 

factorii de decizie din instituție. 

    dl Vârdarie Dumitru arată că este mâhnit de diferitele comentarii de pe rețeaua de socializare pentru 

că aceste probleme au fost dezbătute aici ; îl întreabă pe dl Zorlescu Adrian care este cadru legal prin care 

vine și cere bani de la bugetul local? Îi spune că problema este simplă și acest cadru legal este  Legea nr. 

196/2018 privind asociațiile de proprietari, conform căreia este obligatoriu să se înființeze sau se 

reactiveze aceste asociații de proprietari, care se pot constitui pe cel puțin trei apartamente. Le sugerează 

să se adreseze firmei Orix din Craiova care are  o gură de aspirație de 400,  care aspiră corpuri cu o 

greutate de până la 28 kg. Concluzia este că  dar trebuie să aibă asociația de proprietari funcțională și să 

aibă fondul de rulment și fondul de reparații. 
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    dl Zorlescu Adrian  știe că proprietarii sunt obligați să facă asociații de proprietari, dar întreabă cine îi 

sancționează pe proprietarii care nu își fac asociațiile de proprietari?   

   dl Vârdarie Dumitru îi răspunde că pentru neîntreținerea corespunzătoare a clădirilor se pot institui 

sancțiuni inclusiv pe plan local.    

     dl Birău Dănuț - primarul orașului solicită din nou să i se prezinte soluțiile legale privind rezolvarea 

acestei probleme, pentru că așa se vehiculează pe rețeaua de socializare, deci solicită să nu se mai arunce 

cu noroi ci să se colaboreze pentru rezolvarea problemei; apropo de fondurile europene accesate de către 

orașul Târgu Cărbunești arată că s-au depus proiecte acolo unde eram eligibili și  nu     s-au cheltuit  bani 

pe hârtii, așa cum se comentează, ci s-au obținut multe finanțări astfel:  marți pe 1 octombrie 2019 se va 

da Ordinul de începere a lucrărilor la reabilitarea Creșei de copii, investiție în valoare de 150.000 euro, 

bani obținuți prin GAL Gilort,  iar  mâine la sediul ADR Craiova se va semna un contract de 2 milioane 

de euro privind Modernizarea și extinderea Ambulatoriului  Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești;  în 

plus anul acesta au venit peste 7 milioane de lei prin CNI pe programul pe lucrări în primă urgență; 

pentru anul viitor mai avem cerere pentru 4,3 km de asfalt și va mai depune luni o completare la o 

solicitare pentru modernizarea secțiilor chirurgie,interne și cardiologie de la Spital. Deci noi am venit aici 

să facem treabă și nu merităm să fim împroșcați cu noroi și să se spună lucruri care nu sunt adevărate; îi 

reamintește dl Zorlescu că i-a atribuit cele trei proiecte în valoare de 550 de milioane de lei vechi, tocmai 

pentru că este din  orașul nostru și nu este corect ca acum să comenteze că a implementat singur aceste 

proiecte și noi am fost dor parteneri. 

  Se trece la punctul 18 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări. 

    dna Drăghici Cristina solicită ca la SVSU Târgu Cărbunești să se facă un grafic cu persoanele care 

trebuie să participe alături de șoferul de pe autospecială la acțiunile SVSU,  pentru că de cele mai multe 

ori aceste persoane nu vin la aceste activități invocând diverse motive, iar șoferii acționează singuri.     

     Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                   jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  18 octombrie   2019,  ora 16 .00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Târgu Cărbunești. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul general al orașului, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - Compartimentul administrație 

publică locală.  

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că sunt prezenţi 11 consilieri locali din cei 15 consilieri 

în funcţie convocați, absentând 4 consilieri: dna Drăghici Cristina - care l-a anunțat pe dl primar că nu 

poate să vină la ședință, dra Sandu Simona care l-a anunțat pe dl Văduva că nu poate fi prezentă pentru că 

este la Inspectoratul Școlar la Târgu Jiu, dna Cîndea Mihaela și dl Miloșescu Gheorghe. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot următoarea ordine de zi: 
     -1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „VALEA GILORTULUI” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul  

Serviciilor  Publice de Salubrizare  „ADIS GORJ”. 

    Se aprobă cu 11 voturi pentru.      

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„VALEA GILORTULUI” de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în domeniul  Serviciilor  

Publice de Salubrizare  „ADIS GORJ”, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că acum 12 ani orașul Târgu Cărbunești s-a asociat cu 

orașul Țicleni și cu alte comune în vedere accesării fondurilor bănești în sumă de 1 milion de euro prin 

care s-a realizat Stația de Transfer deșeuri de la Cojani și s-au achiziționat mașinile de gunoi să 

deservească această stație pentru toate localitățile asociate în proiect; stația a fost terminată în anul 2009,  

apoi în 2010 a fost înființată  de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Valea Gilortului” , SC 

Salubris Gilort SRL, la carte orașul Târgu Cărbunești deține 50% din acțiuni,  ca operator de salubritate 

pe raza localităților asociate în cadrul ADI „Valea Gilortului”. Timpul a trecut și acum în anul 2019 

situația nu este tocmai bună pentru că acolo la Cojani la stația de transfer s-a strâns o cantitate forte mare 

de deșeuri menajere; de astă iarnă  ADIS Gorj, unde și noi suntem membru asociat, a fost activată și a 

început să, lucreze în sensul că a scos l a licitație serviciul de salubrizare și l-a atribuit unui operator nou 

de salubrizare, inclusiv pe raza unor localități membre ale asociației ADI „Valea Gilortului”- Săcelu, 

Scoarța, Albeni și Roșia de Amaradia, iar comuna Bustuchin oricum avea de mult timp,  un alt operator 

de salubritate de la Vâlcea. Am înțeles că de la 1.11.2019 urmează să treacă la acest operator și comuna 

Vladimir. S-au purtat discuții cu ADIS Gorj de către primarii localităților membre în ADI „Valea 

Gilortului” și s-a ajuns  la concluzia că trebuie să fuzioneze cele două asociați.  

 Arată că a avut negocieri cu acest nou operator și a impus niște condiții care i-au fost acceptate pentru 

orașul nostru, astfel : 1. prețul gunoiului să rămână același de acum adică 10 lei/lună/gospodărie, deci 120 

lei/an/gospodărie ; 2. a doua condiție a fost ca toți cei 65 de angajați de la Sc Salubris Gilort SRL să fie 

angajați la noua societate, prin transfer, dar bineînțeles că pe viitor acest angajator are drepturile conferite 

de lege în privința celor care nu-și fac treaba; 3. și a treia condiție să preia toată cantitatea de deșeuri 

existente la Stația de transfer de la Cojani și să fie duse la depozitul de la Târgu Jiu al SC Polaris, urmând 

apoi să investească în retehnologizarea Stației de transfer. 

   După fuziunea celor două asociații, care se va aproba în adunarea generală a asociației cu 9 voturi 

pentru din cei 13 membri asociați,  se va stabili ce se va întâmpla cu SC Salubris Gilort SRL, probabil va 

fi o perioadă de timp în care  trebuie să își încaseze ce are de încasat și să achite ce are de plătit. La 

ședința viitoare va chema directoarea de la SC Salubris Gilort SRL împreună cu contabila ca să prezinte 

situația acestei societăți și în funcție de datele prezentate se va decide cum va vota dra Sandu Simona, 

reprezentantul orașului în adunarea generală a acționarilor.   La interpelarea dl Ghiță Aurelian -Dary 

precizează că taxa de salubrizare se va achita de către cetățeni tot la impozite și taxe  și banii vor fi virați  
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operatorului; arată că stația de transfer și mașinile, care sunt proprietatea orașului Târgu Cărbunești, vor fi 

date către ADIS Gorj, așa cum până acum fuseseră date către ADI „Valea Gilortului”,  apoi ADIS va 

încheia un contract de închiriere cu operatorul SC Supercom,  care va achita o redevență pentru folosirea 

aceste bunuri, redevență din care se va plăti operatorului diferența de preț pentru serviciile prestate 

rezultată din tarifele practicate de acesta și taxa noastră de salubritate, în condițiile în care operatorul are 

un tarif de 14 lei/gospodărie/lună, iar taxa noastră de salubrizare este de 10 lei/gospodărie/lună.   

    dl Brujan Cosmin viceprimarul orașului solicită ca toate aceste aspecte să fie trecute în contract, 

inclusiv pe ce perioadă de timp se păstrează această taxă.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că da toate aceste lucruri vor fi trecute în contract; 

Mai arată că putem rămâne și în continuare în situația în care ne aflăm în prezent, dar vor fi din ce în ce 

mai dese controalele de la Garda de mediu și vom fi amendați cu amenzi foarte mari care trebuie plătite 

din bugetul local.  

   dl Vârdarie Dumitru întreabă ce se va întâmpla cu contractele pe care le are în derulare SC Salubris 

Gilort SRL încheiate cu agenții economici, dacă se vor respecta tarifele la care sunt încheiate aceste 

contracte, arătând că tariful era de 126 lei/mc. Primarul orașului îi răspunde că vor fi preluați de noul 

operator, care pentru agenții economici are un tarif mai mic de 100 lei cu TVA pe mc. Arată că trebuie 

ținut cont și de faptul că începând cu data de 01.01.2020 se va plăti în plus  o taxă  de aproximativ 80 

lei/tonă. Întreabă dacă orașul Țicleni a aderat la această schimbare. 

  dl Ghiță Aurelian-Dary întreabă unde are sediul această societate Supercom. Arată că la comisie a 

chemat-o pe doamna directoare de la SC Salubris Gilort SRL  astăzi la ora 15, dar nu a venit. Arată că 

dumnealui a spus demult că tariful este mare pentru persoanele juridice; mai întreabă cum s-a ajuns la SC 

Salubris de la 35 de angajați să aibă acum 66 de angajați; întreabă dacă nu putem să rămânem numai noi 

orașul Târgu Cărbunești cu câteva localități și să se diminueze numărul de personal de la SC Salubris 

Gilort SRL; Este clar că după această absorbție SC Salubris Gilort SRL nu mai poate să funcționeze. 

Solicită ca totul să se facă legal și să nu fie trași la răspundere consilierii locali pentru adoptarea acestei 

hotărâri.  

   dl Popescu Nicolae întreabă cu ce fonduri s-a făcut această Stație de  transfer și dacă sunt ceva clauze 

care să ne interzică să facem ceva cu aceste bunuri.  Primarul orașului îi răspunde că așa cum a mai spus 

aceste bunuri vor fi date către ADIS Gorj, tot așa cum au fost date până acum la ADI „Valea 

Gilortului”, iar investiția este ieșită de sub monitorizare, deoarece au trecut cei 5 ani .  

   dl Popescu Daniel consideră că SC Salubris Gilort SRL nu poate să supraviețuiască numai cu 2-3 

localități, dacă toate celelalte vor pleca spre noul operator. 

   

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, în forma prezentată,  care se aprobă cu 11 voturi pentru.   

 

  Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care declară 

închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL GENERAL  

               Ardelean Ion                                                                        al   ORAŞULUI 

                                                                                                    jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROCES – VERBAL 

 

        Încheiat astăzi  28 octombrie 2019,  ora 16 .00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna octombrie  2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul general al orașului, dl Borcan Alin - șeful Serviciului Buget-contabilitate, 

resurse umane, dl Tîrziu Constantin - managerul Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, cons. jr. Văduva 

Vasile-Paul - Compartimentul Administrație  Publică Locală, dna Dumitrașcu Maria - director și dna 

Topală Mihaela - contabil la SC Salubris Gilort SRL.  

       Sunt prezenți în sală dna Persu Florentina, dl Fugaru Ion și dl Gâlcescu Ion.  

    Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali  în funcţie 

convocați. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot următoarea ordine de zi: 
-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 26 septembrie  2019. 

-2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului 

Târgu  Cărbunești  din data de 18 octombrie 2019. 

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

Târgu Cărbunești pe anul 2019. 

-4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Statului de funcții  al aparatului de specialitate 

al primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și Statului de funcții  al  Centrului Cultural și 

Biblioteca „Tudor Arghezi”  Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții  al Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, 

județul Gorj.  

-6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, 

evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-

teritorială a orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare,  transport și evacuare a 

apelor meteorice, serviciu prestat de Societatea Aparegio Gorj SA pe raza administrativ-teritorială a 

Orașului Târgu Cărbunești.   

-8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Regulamentului  de organizare și funcționare a Clubului 

Sportiv „Gilortul” Târgu Cărbuneşti, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului 

Târgu  Cărbuneşti. 

-9. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Târgu  Cărbunești  din 

data de 26.09.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Târgu Cărbunești  

din data de 18.10.2019. Se aprobă cu 11 voturi pentru și 4 abțineri - Miloșescu Gheorghe, Cîndea 

Mihaela, Sandu Simona, Drăghici Cristina.     
    Se trece la punctul 3  al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

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

Cărbunești pe anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente, în forma modificată prin Nota de informare nr. 18.713 din 24.10.2019 întocmită de dl Borcan 

Alin Paul, șeful Serviciului buget, contabilitate, resurse-umane. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că printr-o  hotărâre de guvern de acum 2 săptămâni a fost 

repartizată  orașului Târgu Cărbunești suma de 714.000 lei, conform unei machete înaintate de către noi 

către Direcția de finanțe Gorj și de acolo mai departe. În continuare dă citire anexelor privind împărțirea   
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  acestei sume pe cheltuieli și apoi prezintă din anexe modificările care au loc între capitolele bugetare ale 

bugetului local.   

     dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane arată că în raportul de 

specialitate la pagina 2 jos s-a strecurat o eroare, adică în loc de - 5,1 mii lei la capitolul 51.01.03  corect 

este - 5,5 mii lei. 

      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion supune aprobării proiectul de hotărâre 

privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești pe anul 

2019 în forma finală prezentată astăzi. Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind  modificarea Organigramei, Statului de funcții  al aparatului de specialitate al 

primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj și Statului de funcții  al  Centrului Cultural și 

Biblioteca „Tudor Arghezi”  Târgu Cărbunești, județul Gorj a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  

îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

          dl Birău Dănuț - primarul orașului arată care sunt modificările propuse conform Referatului de 

aprobare, menționând că transformarea postului ocupat de dl Văduva este în conformitate cu prevederile 

Codului Administrativ, iar cea de a modificarea de la Centrul Cultural este necesară, având în vedere 

faptul că în curând se va termina investiția la Casa de Cultură și este nevoie de o persoană care să se 

ocupe de activitatea culturală și de organizarea de spectacole, pentru a da viață acestei  Case de Cultură. 

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

        Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind modificarea Statului de funcții  al Spitalului de Urgență Târgu Cărbunești, județul 

Gorj a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

           dl Tîrziu Constantin managerul Spitalului precizează că, așa cum a menționat și în Nota de 

fundamentare înaintată Consiliului Local, suplimentarea statului de funcții cu cele 5 posturi la secția 

Psihiatrie este necesară conform dispozițiilor primite de la eșaloanele superioare - DSP Gorj și Minister, 

ca urmare a evenimentelor care au avut loc în țară în secțiile de Psihiatrie. Menționează că persoanele 

încadrate pe aceste posturi  vor primi sarcini și de pază la secția respectivă, ceea ce aduce economii 

deoarece nu mai angajăm o firmă specială de pază.  

          dna Novac Aurora întreabă dacă poate să teacă în fișa postului respectiv și atribuțiuni de pază.  

          dl Tîrziu Constantin îi răspunde că da pot fi trecute astfel de atribuțiuni așa cum pot fi stabilite și 

alte atribuții în fișa oricărui post din Spital.  

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 13 voturi pentru și 2 abțineri - dna Novac Aurora și dna Drăghici Cristina. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului intervine și spune că a apărut Ordinul Ministrului Dezvoltării nr. 

2934 din 17.10.2019 unde la poziția 226 este prinsă investiția noastră de la spital Consolidare și 

reabilitare Corpul C14 - secțiile  Cardiologie, Interne și Pneumologie este o lucrare în primă urgență și 

crede că la anul pe vremea acesta va fi gata. 

       dl Ghiță Dary arată că trebuie să fie foarte atenți la completarea acelor fișe ale posturilor cu 

atribuțiuni de pază, dacă nu este nevoie de cursuri și de o pregătire specială pe această linie de pază?  

       dl Tîrziu Constantin îi răspunde că poate nu s-a exprimat bine și nu fost înțeles corect, aceste 

persoane nu vor efectua paza propriu-zisă,  ci vor avea atribuțiuni de supraveghere în secția respectivă și 

la nevoie să intervină în ajutorul personalului de acolo, care este majoritar de sex feminin.     

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi 

radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a 

orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

     dna Drăghici Cristina întreabă dacă este corect că în raportul de specialitate, întocmit de dl Calițoiu 

Claudiu,   este trecut că înregistrarea acestor vehicule se va face de  Consiliul Local, în condițiile în care 

autoritatea competentă este Primăria?  I se răspunde că este o greșeală și că în Regulament este stipulat 

exact, la art. 6, că autoritatea competentă pentru înregistrarea vehiculelor este Primăria prin Serviciul 

Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Gospodărire Urbană. 
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     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, în forma prezentată de inițiator,  care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectare,  transport și evacuare a apelor 

meteorice, serviciu prestat de Societatea Aparegio Gorj SA pe raza administrativ-teritorială a Orașului 

Târgu Cărbunești a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este vorba despre celebra apă de ploaie, arată că a fost 

o întreagă aventură cu aceste tarife,  în sensul că solicitarea operatorului SC Aparegio de a fi plătită  

această apă,  a fost respinsă de vreo două ori în cadrul ADIA Gorj, dar având în vedere că operatorul 

trebuie sprijinit pentru că se află în plin proces de implementare a unor proiecte cu finanțare europeană, 

mai precis de  semnare a unui contract de finanțare de peste 230 de milioane de euro  în care și orașul 

nostru este prins cu lucrări importante; a început și investiția cu canalizare de pe strada Pieții.  

În cadrul ADIA s-a ajuns la concluzia că trebuie  să se plătească această apă, dar la un tarif mai mic decât 

cel prestat pentru canalizare și astfel s-a ajuns la tariful propus astăzi de 0,95 lei /mc, situație în care la 

nivelul orașului s-a ajuns de la suma calculată inițial de 180.000 lei pe an, la suma de 35-40.000 lei pe an, 

sumă mică în comparație  cu investițiile ce se vor efectua pe raza orașului nostru : extinderea sistemului 

de canalizare de la Cărbunești-sat continuând cu  strada Plopilor și  Calea Târgu Jiu; extinderea 

sistemului de alimentare cu apă la Ștefănești, Duțești, Blahnița de Jos, legarea rețelei din Cojani cu 

orașul; forarea de noi puțuri la Cărbunești, Curteana, Măceșu și la Cărbunești-sat, inclusiv schimbarea 

bazinului și legarea satelor Tupșa și Puiești.  

   dl Fugaru Ion intervine din sală și întreabă de ce se stabilește un astfel de tarif din moment ce nu avem 

sistem separat de canalizare a apelor pluviale, deci cum se poate percepe o taxă dacă apa se duce în șanț, 

se urmărește cumva doar să să se dea bani degeaba la SC Aparegio sau la ADIA? Arată că o astfel de 

hotărâre dacă va fi votată și adoptată poate fi atacată la instanța de contencios.  

      Au loc discuții contradictorii pe această temă privind modului de stabilire a cantității de apă, și de ce 

trebuie plătită această apă și apoi pe tema canalizării și asfaltării străzii Pieții.            

     dl Ghiță Aurelian Dary este împotriva acestui proiect de hotărâre, deoarece consideră că este o lege 

dată abuziv și o lege greșită; întreabă dacă nu se poate stabili un tarif mai mic decât 0,95 lei; întreabă 

dacă Sc Aparegio Sa plătește pentru apa pe care o extrage din natură? Întreabă cam cât ar trebui să 

plătească un agent economic pe lună, spune că dacă este o sumă de până la 50 de lei pe lună,  este bine, 

dar dacă este mai mare va fi rău.      

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion, după ce precizează că dl Popescu 

Daniel nu participă la vot la acest proiect,  supune aprobării proiectul de hotărâre, care se aprobă cu 10 

voturi pentru, 1 vot împotrivă - dl Ghiță Aurelian Dary și 3 abțineri - dna Novac Aurora, dra Sandu 

Simona și dna Drăghici Cristina.  
    Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  de organizare și funcționare a Clubului Sportiv 

„Gilortul” Târgu Cărbuneşti, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu  

Cărbuneşti a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

     dna Drăghici Cristina întreabă dacă antrenorii de fotbal de la copii sunt angajați la club? După ce dl 

primar îi răspunde că dl Bilan este angajat iar dl Avramescu are contract de colaborare, întreabă dacă 

este corect ca dl Avramescu să perceapă o taxă de 50 de lei pe lună pentru fiecare copil pe care îl 

antrenează? Arată că așa plătește dumneaei pentru fiul său, care într-adevăr nu este legitimat la acest club  

și întreabă dacă există posibilitatea încheierii unor contracte cu părinții copiilor?  

     dl Gîlcescu Ion spune că pentru copii legitimați la club nu se percepe nici o taxă; se mai dau 50 de lei 

pentru echipamentele copiilor care nu sunt suportate de către club. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului  arată că avem 2 grupe de juniori la club pentru care nu se 

plătește nimic, pentru ceilalți copii care sunt antrenați este treaba fiecărui părinte cu antrenorul respectiv 

și trebuie găsită o formă de organizare a acestei activități.  

        Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, care se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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   dl Vârdarie  Dumitru intervine și arată că solicită ca în următoarea perioadă Consiliul de 

Administrație al Clubului Sportiv Gilortul să vină cu un raport de activitate în care să prezinte modul de 

utilizare a creditelor bugetare alocate, realizarea veniturilor, efectuarea judicioasă a cheltuielilor,  

strategia clubului cu privire la obiectivele clubului pentru care se desfășoară activitatea acestui club  la zi 

și pentru viitor. Solicită acest raport pentru că și noi consilierii suntem responsabil pe această linie mai 

ales că în ultimul timp rezultatele sportive ale echipei de fotbal lasă de dorit deoarece nu au decât 2 

puncte! Consideră că trebuie făcută o analiză și să  stabilim dacă mai continuă sau se retrag din 

campionat! Consideră că fotbaliștii nu dau totul pe teren ci au o atitudine delăsătoare. Dorește să vadă 

care a fost munca Consiliului de Administrație pe linia atragerii de venituri și modul de organizare a 

activității.   

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că din bugetul local se achită toate cheltuielile care sunt 

legale printre care și acele indemnizații de efort în cuantum de 600 pe lună; pentru indemnizațiile de 

arbitraj  arată că s-a reușit ca 90 % din acestea să fie plătite  de consiliul județean și noi plătim doar 10%; 

pentru transportul jucătorilor s-au obținut diferite sponsorizări de la firmele de transport și s-au plătit bani 

foarte puțini; de asemenea pentru cheltuielile cu masa sportivilor, cu arbitrii și delegațiile de observatori   

s-au abținut sponsorizări. Este de acord ca cei de la Club să prezinte un astfel de raport. În legătură cu 

retragerea echipei arată că că dacă ne-am retrage acum echipa, consecințele ar fi rele, deoarece ar trebui 

ca la anul să se înceapă de la ultima serie, respectiv seria a-V-a ceea ce ar fi  păcat pentru munca depusă, 

situație în care s-ar pierde și suma de 20.000 lei depusă garanție la federația de fotbal; acum s-au găsit 

bani din sponsorizări - 56.000 lei,  pentru terminarea turului și vom vedea după aceea ce facem în retur.  

Apreciază că principalul este să participi la activitatea sportivă, asta în condițiile în care noi putem doar 

să îi dăm unui fotbalist numai 600 de lei, sumă pentru care nu vin fotbaliști valoroși.    

      Au loc discuții contradictorii pe această temă a modului de desfășurare a activității în cadrul 

Clubului Sportiv „Gilortul” Târgu Cărbunești și obținerea de sponsorizări.  

   dl Târziu Constantin intervine și spune că în sport ca și în medicină trebuie bani și că numai în Târgu 

Cărbunești  se face medicină gratis! Atrage atenția consilierilor asupra faptului că datorită Spitalului vin 

foarte mulți bani în bugetul local, dar consiliul local nu a alocat bani suficienți pentru Spital!  

      Au loc discuții contradictorii pe tema alocării banilor pentru Spital între dl Târziu Constantin, dl 

Miloșescu Gheorghe, dl Vârdarie Dumitru, dl Ghiță Aurelian Dary, dl primar Birău Dănuț.    

    dna Drăghici Cristina intervine și spune că la Spital actul medical uneori lasă de dorit și dă exemplu 

cazul său când s-a prezentat cu fiul său la Urgență și s-a luat mâna de pe el, nu s-a uitat nimeni la el, fiind 

trimis la Urgență la Târgu Jiu; Întreabă atunci ce Spital de Urgență avem ?  

    Au loc controverse între dl Tîrziu Constantin și dna Drăghici Cristina pe această temă.   

 Se trece la punctul 9 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări. 

       dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că trebuie să discutăm despre SC Salubris Gilort SRL, 

societatea la care orașul Târgu Cărbunești prin Consiliul Local deține 50% din acțiuni alături de alte 

localități. Reamintește istoricul constituirii ADI „Valea Gilortului” și faptul că această asociație a înființat 

societatea SC Salubris Gilort SRL.   

     dl Fugaru Ion intervine din sală și solicită domnului primar să nu facă confuzie între SC Salubris 

Gilort SRL și ADI „Valea Gilortului”,  arătând că dumnealui știe foarte bine pentru că s-a ocupat 

personal de această asociație și că fost primul președinte al asociației și că dumnealui a înființat și SC 

Salubris Gilort SRL.    

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată SC Salubris Gilort a fost înființat de 2 orașe și 11 comune, 

iar activele inițiale - Stația de transfer și mașinile de gunoi sunt proprietatea publică și privată a orașului 

Târgu Cărbunești și o roagă pe dna contabilă să prezinte care sun bunurile pe care le-a achiziționat 

ulterior SC Salubris Gilort SRL.  

    dna Topală Mihaela arată că au fost achiziționate un buldoexcavator, două autoturisme - Opel Corsa 

și Dacia Logan, 4 motocoase, o drujbă, instalații GPS pe mașini, 8 calculatore, 4 imprimante și la Stația 

de transfer - camere de luat vederi și o pompă.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că bunurile orașului au fost date în folosință gratuită către 

ADI „Valea Gilortului”, care apoi le-a dat operatorului de salubritate SC Salubris Gilort SRL unde sunt și 

acum. Doar că între timp 6 localități din cele 13 care făceau parte din ADI  „Valea Gilortului” au plecat la 

ADIS Gorj și au acum un alt operator de salubritate și urmează să mai plece încă 2 localități.   
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      Au loc discuții contradictorii între dl primar Birău Dănuț și dl Fugaru Ion asupra patrimoniului, 

asupra fuziunii ADI „Valea Gilortului” cu ADIS GORJ.  

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că, așa cum a spus și în ședința anterioară,  a avut negocieri 

cu acest nou operator și a impus niște condiții care i-au fost acceptate pentru orașul nostru, astfel : 1. 

prețul gunoiului să rămână același de acum adică 10 lei/lună/gospodărie, deci 120 lei/an/gospodărie ; 2. a 

doua condiție a fost ca toți cei 65 de angajați de la SC Salubris Gilort SRL să fie angajați la noua 

societate, prin transfer, dar bineînțeles că pe viitor acest angajator are drepturile conferite de lege în 

privința celor care nu-și fac treaba; 3. și a treia condiție să preia toată cantitatea de deșeuri existente la 

Stația de transfer de la Cojani și să fie duse la depozitul de la Târgu Jiu al SC Polaris, urmând apoi să 

investească în retehnologizarea Stației de transfer. Oricum bunurile sunt proprietatea orașului Târgu 

Cărbunești și numai Consiliul Local va hotărî ce se va face  cu ele, în conformitate cu dispozițiile legale.    

    dl Fugaru Ion o întreabă pe doamna Dumitrașcu dacă s-au dus la îndeplinire măsurile dispuse de către 

Inspecția Financiară a Finanțelor Publice Gorj, în urma controlului și dacă s-au recuperat sumele de bani?   

    dna Dumitrașcu Maria - directorul de la SC Salubris Gilort SRL arată pe anul 2016 sumele imputate 

au fost contestate în instanță și toți au câștigat; în legătură cu amenda foarte mare a lor s-a câștigat în 

instanță; mai este una la sfârșitul anului pe 2017 și toate sunt transpuse în bugetul pe anul viitor; artă că 

anul  2017 s-a închis cu un minus de 9000 lei , iar anul 2018 cu un profit de 17.000 lei; arată că nici acum 

nu stau rău, doar că nu vor putea rezista dacă aceste localități pleacă la alt operator, care aici nu doreau 

decât să le iei gunoiul, dar fără să plătească prețul real al prestării serviciului.         

    dl. Miloșescu Gheorghe  întreabă de ce s-au retras aceste primării, ce nu le-a convenit sunt 

nemulțumiți de serviciile  prestate?  

    dl Fugaru Ion spune că știe dumnealui răspunsul și anume că s-a dat comunicat de la PSD Gorj ca toți 

primarii din PSD să treacă la o societate Supercom,  patronată de către un senator de la București, s-a dus 

dl Luis Popa peste ei să treacă la această societate; întreabă de ce nu s-a făcut licitație publică; Consideră 

că este bine ca SC Salubris Gilort SRL să nu se desființeze, să-și reducă schema de personal  și să lucreze 

în continuare, pentru că are toate licențele necesare și poate să practice un preț acceptabil. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului îi răspunde că nu este adevărat ce spune dl Fugaru cu PSD -ul  și 

arată că la Roșia de Amaradia,  la Turceni,  la Prigoria și la Albeni, primarii nu sunt de la PSD și totuși au 

plecat la această firmă. Arată că este treaba celor de la ADIS cum  au încredințat serviciul de salubrizare. 

Noi suntem interesați să nu crească tariful pentru cetățenii noștri.  

     Au loc discuții contradictorii între dl primar Birău Dănuț și dl Fugaru Ion, despre funcționarea ADIS 

Gorj și despre ce se va întâmpla cu SC Salubris Gilort SRL, despre taxa de salubrizare.  

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  intervine și dă cuvântul doamnei  Persu Florentina care  

arată că a venit la ședința de consiliu pentru a informa consilierii că a investit foarte mulți bani în 

amenajarea unei săli de jocuri de noroc, în conformitate cu normele legale, pe care a deschis-o de 

aproximativ două săptămâni și cu toate că au contract de pază cu o firmă autorizată,  căreia îi plătesc 

4500 lei pe lună, nu pot să funcționeze NON-STOP pentru că există o hotărâre de consiliu local care le 

interzice acest lucru și de aceea a venit aici să solicite aprobare pentru program NON-STOP, asumându-și 

responsabilitățile pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. 

     dl Ghiță Aurelian Dary, după ce află unde este situată sala de jocuri de noroc, arată că nu va vota 

niciodată un program non-stop, pentru că este vorba despre liniștea cetățenilor și locuitorilor din zonă. 

     cons. jr. Văduva Vasile-Paul îi recomandă doamnei Persu să facă o solicitare scrisă și care va fi 

analizată și se va lua o decizie în concordanță cu dispozițiile  legale în vigoare. 

      Au loc discuții contradictorii pe această temă între  doamna  Persu Florentina și dl Ghiță Dary. 

  dl Ghiță Aurelian Dary dorește să aducă în atenția consiliului local faptul că în ședința comisiei de 

specialitate s-a dorit schimbarea dumnealui din funcția de președinte fiind acuzat de abuz de putere și de 

incompetență de către dl Miloșescu Gheorghe;  spune că pe viitor toate ședințele de comisie se vor 

desfășura în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare.  

   dra Sandu Simona întreabă unde se fac cursurile de orgă și de vioară cu cei de la Școala Populară de 

Artă? dl primar îi răspunde că aceste cursuri se fac la școala generală, gratuit,  de către dl Buligiu.  
     Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care declară închise 

lucrările şedinţei  de astăzi. 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                              jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞ   TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

 

        Încheiat astăzi  08 noiembrie  2019,  ora 10.00  în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

al oraşului Târgu Cărbunești. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul general al orașului, dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, 

resurse umane, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - Compartimentul administrație publică locală.  

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că sunt prezenţi 12 consilieri locali din cei 15 consilieri 

în funcţie convocați, absentând 3 consilieri: dna Cîndea Mihaela, dl Vârdarie Dumitru  și dl Miloșescu 

Gheorghe.   

    Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot următoarea ordine de zi: 
     -1. Proiect de hotărâre privind rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului 

Târgu Cărbunești pe anul 2019. 

    Se aprobă cu 12 voturi pentru.      

        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

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

Cărbunești pe anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente.  

    dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane  arată că rectificarea de astăzi 

privește în principal  prinderea în buget a creditelor de 350.000 lei pentru contractul de finanțare ce se va 

derula la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești pe fonduri nerambursabile, prin Ministerul Fondurilor 

Europene și ADR Sud-Vest Oltenia; în continuare prezintă din raportul de specialitate modificările 

bugetului local  propuse prin proiectul de hotîrâre.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că este bine să avem prinse aceste credite bugetare, pentru 

că la acest contract de finanțare este o procedură diferită față de cea de la PNDL,  în sensul că termenele 

sunt mai mici și anume de 5 zile  din momentul în care primești banii  trebuie să îi virezi beneficiarului, și 

de aceea pentru respecta și termenele de convocare a ședințelor de consiliu local, este bine să fim 

pregătiți.     

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, în forma prezentată,  care se aprobă cu 12 voturi pentru.   

 

  Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care declară 

închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL GENERAL  

               Ardelean Ion                                                                        al   ORAŞULUI 

                                                                                                    jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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        Încheiat astăzi  27 noiembrie 2019,  ora 16 .00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna noiembrie 2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore-Alin - secretarul general al orașului, dl Borcan Alin - șeful Serviciului Buget-contabilitate, 

resurse umane, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - Compartimentul Administrație  Publică Locală, dna 

Cocioabă Janina - Impozite și taxe locale, dna Călugăru Mihaela și dl Luntraru Cristian - Serviciul 

Urbanism Amenajarea Teritoriului și Gospodărire Urbană, dna Rădulea Daniela - biroul ADPP.   

       Sunt prezenți în sală dna Persu Florentina și dl Gâlcescu Ion.  

    Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali  în funcţie 

convocați. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune la vot următoarea ordine de zi: 
-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 28 octombrie  2019. 

-2. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a Consiliului  Local  al oraşului 

Târgu  Cărbunești  din data de 8 noiembrie 2019. 

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

Târgu Cărbunești pe anul 2019. 

-4. Proiect de hotărâre privind modificarea Statelor de  funcții  ale aparatului de specialitate al primarului 

orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Târgu Cărbunești  și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Cărbunești.  

 -5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Proiectului  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul 

şcolar 2020-2021  pe raza oraşului Târgu Cărbunești,  judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform 

de către IȘJ Gorj  .  

-6. Proiect de hotărâre privind repartiția a două locuințe ANL- ap. nr. 18, sc. C și ap. nr. 1 sc. B - din 

blocul ANL, situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, Târgu Cărbunești.  

-7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de 

urbanism „Plan Urbanistic General al orașului Târgu Cărbunești”, aprobat prin H.C.L nr. 111 din 

22.12.2007, cu Regulamentul Local de Urbanism aferent. 

-8. Proiect de hotărâre  privind sărbătorirea Zilei Naționale a României în anul 2019. 

-9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea „Calendarului principalelor manifestări  culturale  pe  anul 

2020 la nivelul  orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj”. 

-10.  Proiect de hotărâre  privind revocarea HCL nr. 110 din 27.11.2017.   

-11.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea rapoartelor de evaluare și schimbul unor terenuri.  

-12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul local al  U.A.T.- Orașul Târgu Cărbunești pentru anul 2019.    

-13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reactualizării zonării fiscale a orașului Târgu Cărbunești și 

satelor aparținătoare. 

-14. Proiect de hotărâre  privind stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.   

-13. Raport din partea Clubului Sportiv „Gilortul” Târgu Cărbunești privind execuția bugetară la data de 

31.10.2019.  

-15. Cererea domnului Gîlcescu Ion Marian nr. 19765 din 12.11.2019.  

-16. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Târgu  Cărbunești  din 

data de 28.10.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  
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   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ardelean Ion supune aprobării 

Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa extraordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Târgu Cărbunești  

din data de 8.11.2019. Se aprobă cu 12 voturi pentru și 3 abțineri - dl Miloșescu Gheorghe, dna Cîndea 

Mihaela și dl Vârdarie Dumitru, care nu au fost prezenți la ședința respectivă.  

    Se trece la punctul 3  al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  arată că Proiectul 

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

Cărbunești pe anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

    dl Borcan Alin - șeful Serviciului buget-contabilitate, resurse umane prezintă raportul de 

specialitate cu privire la principalele modificări ale bugetului și în ce constă rectificarea acestuia. 

      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion supune aprobării proiectul de hotărâre 

privind  rectificarea și modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Târgu Cărbunești pe anul 

2019 în forma  prezentată. Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind  modificarea Statelor de  funcții  ale aparatului de specialitate al primarului orașului 

Târgu Cărbunești, județul Gorj, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu 

Cărbunești și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Cărbunești, a fost dezbătut în 

comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   dl Ghiță Aurelian Dary întreabă dacă sunt bani prevăzuți în buget pentru aceste avansări și dacă nu era 

mai bine ca acești bani, spre exemplu la SVSU, să fi fost folosiți pentru dotarea serviciului de pompieri 

cu echipamente și alte dotări?  

dl Miloșescu Gheorghe întreabă de ce se face transformarea postului de la SPCLEP pe un grad superior?  

dl Birău Dănuț - primarul orașului răspunde că sunt bani prevăzuți în buget, că aceste modificări sunt 

urmare a promovării unui examen susținut de cei în cauză; arată că transformarea postului de la SPCLEP 

se face la acest grad profesional superior pentru că dorește, ca într-un timp scurt, să asigure funcționarea 

optimă a serviciului, prin transferarea acolo a unei persoane din instituție, care are acest grad profesional - 

superior, având în vedere deficitul de personal de la acest serviciu, creat  inclusiv prin plecarea, începând 

cu 01.12.2019, prin transfer a dnei Iorgovan Vasilica.   

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea  Proiectului  Reţelei şcolare ce urmează să funcţioneze în anul şcolar 2020-

2021  pe raza oraşului Târgu Cărbunești,  judeţul Gorj, în vederea emiterii Avizului conform de către IȘJ 

Gorj  , a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, în 

forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind repartiția a două locuințe ANL- ap. nr. 18, sc. C și ap. nr. 1 sc. B - din blocul ANL, 

situat pe strada Mitropolit Nestor Vornicescu, nr. 2, Târgu Cărbunești, a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, în 

forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 7 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a documentației de urbanism „Plan 

Urbanistic General al orașului Târgu Cărbunești”, aprobat prin H.C.L nr. 111 din 22.12.2007, cu 

Regulamentul Local de Urbanism aferent, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente.   

  dl Miloșescu Gheorghe întreabă cât mai poate fi prelungită valabilitatea acestui PUG și unde s-au 

descoperit aceste situri arheologice?    

  dl . Luntraru Cristian îi răspunde că se poate prelungi până cel mai târziu de 31 decembrie 2023, dar 

arată că noi avem toate avizele și noul PUG cu aceste avize este depus la Consiliul Județean Gorj și  mai 

trebuie doar avizul arhitectului - șef al județului; apreciază că cel mai târziu  în februarie 2020 vom 

aproba acest nou PUG și începând cu data de 01.03.2020 să lucrăm pe acest PUG.  
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 Cele două situri arheologice se află unul la Pojogeni și unul în zona satului Rogojeni. 

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind  sărbătorirea Zilei Naționale a României în anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

  dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că manifestările vor începe la ora 13.00 pentru că mulți 

invitați printre care subprefectul județului Gorj, vin de la Târgu Jiu,  după festivitățile de acolo. Cu 

această ocazie invită pe toți cei prezenți în sală să participe la aceste manifestări.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 9 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea „Calendarului principalelor manifestări  culturale  pe  anul 2020 la nivelul  

orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare 

consilier în mapa cu documente. 

  dna Drăghici Cristina remarcă că la anumite activități din Calendar  nu a fost trecută Școala Generală 

„George Uscătescu”  și solicită să fie remediată această scăpare.    

     Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, cu completările propuse de dna Drăghici Cristina, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 10 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind revocarea HCL nr. 110 din 27.11.2017, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  

îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că așa cum se știe s-a demarat campania de asfaltare a 

drumurilor în sate și acum când avem nevoie în satele Curtean, Crețești, Floreșteni am constatat că a fost 

revocată dintr-o eroare HCL prin care se inventariaseră aceste porțiuni de drum, care nu fac parte din DC 

54 și de aceea este nevoie să adoptăm hotărârea de azi  pentru a putea  înscrie în cartea funciară aceste 

drumuri, în vedere depunerii documentelor pentru obținerea finanțării.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 11 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de evaluare și schimbul unor terenuri, a fost dezbătut în 

comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că într-o ședință anterioară s-a aprobat de principiu acest 

schimb de teren, iar acum au venit și rapoartele de evaluare și trebuie adoptată această hotărâre.  

    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 12 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 

finanțate din bugetul local al  U.A.T. - Orașul Târgu Cărbunești pentru anul 2019, a fost dezbătut în 

comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, în 

forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 13 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind aprobarea reactualizării zonării fiscale a orașului Târgu Cărbunești și satelor 

aparținătoare, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

      Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, în 

forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 14 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că Proiectul 

de hotărâre privind stabilirea  impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, a fost dezbătut în comisiile 

de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

      dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că așa cum am făcut în fiecare an,  nu au fost majorate 

taxele și impozitele, ci doar au fost indexate conform dispozițiilor legale cu indicele de inflație de 4,6%, 

care a fost aplicat la toate taxele și impozitele locale de anul trecut.  
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    Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion  supune aprobării proiectul de hotărâre, 

cu remedierea erorii de la pagina 20 din anexă privind suprafața, semnalată de dl Ghiță Aurelian Dary.  

    Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 14 al ordinii de zi:  Raport din partea Clubului Sportiv „Gilortul” Târgu 

Cărbunești privind execuția bugetară la data de 31.10.2019. 

    dl Vârdarie Dumitru arată că a văzut despre ce este vorba, dar crede că cei de la club  pot să vină și 

cu o strategie pentru viitor.   Consideră că se poate și mai bine. 

    dl Birău Dănuț - primarul orașului este greu pentru că noi nu putem, legal, să dăm decât 600 lei/lună 

fiecărui jucător ceea ce este foarte puțin. O să încerce să găsească în continuare sponsori pentru finanțarea 

echipei de fotbal. Acum echipa are 2 victorii și 2 egaluri și sperăm că sâmbătă mai ia 3 puncte, iar  peste 

iarnă vom încerca să  întărim echipa cu jucători noi.  

    Se trece la punctul 15 al ordinii de zi: Cererea domnului Gîlcescu Ion Marian nr. 19765 din 

12.11.2019 privind aprobarea funcționării în regim NON STOP.   

    dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că în urma discuțiilor din ședința ordinară din luna 

octombrie, acum s-a venit cu o solicitare scrisă, pe care consilierii o au în mapa cu documente și după ce 

pun întrebările pe care le consideră necesare,  să decidă dacă sunt de acord să se inițieze un proiect de 

hotărâre în acest sens sau nu.  

      Au loc discuții contradictorii pe această temă la care participă dl Ghiță Aurelian Dary, dl Brujan 

Mihai Cosmin, dl Vlăduț Grigore Alin, dna Persu Florentina, dl Nistor Valeriu, dl Birău Dănuț - 

primarul orașului, dl Ardelean Ion, dl Ciora Dorel, dna Cîndea Mihaela,  dl Brebenică Dumitru.   

     dl Birău Dănuț - primarul orașului întreabă consilieri locali dacă sunt de  acord să se inițieze un 

proiect de hotărâre în acest sens sau nu cu avizul de la poliție. Sunt de acord 12 consilieri locali. 

    dna Cîndea Mihaela solicită să vină cu un tabel în care să se scrie explicit pentru ce își dau acordul 

respectivii cetățeni.  

     cons. jr. Văduva Vasile-Paul dorește să  informeze consilierii locali că la această dată în orașul 

nostru este în vigoare HCL nr. 85 din 26 august 2013, prin care programul unităților de alimentație 

publică este stabilit între orele 06.00 - 24.00. Arată că această hotărâre a fost adoptată urmare a unei 

adrese a Poliției orașului Târgu Cărbunești, căreia îi dă citire. Precizează că până la acea dată programul 

acestor unități era stabilit de fiecare agent economic cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, inclusiv 

Non-stop.  Consideră că în acest domeniu trebuie adoptată o hotărâre de consiliu, care este un act 

administrativ normativ, cu aplicabilitate generală nu doar pentru o anumită societate. Există posibilitatea 

ca fiecare agent economic să își stabilească orarul de funcționare cu respectarea tuturor dispozițiilor 

legale în vigoare, inclusiv a Legii nr. 61/1991 privind asigurarea ordinii și liniștii publice. În această 

situație trebuie abrogată HCL nr. 85/26.08.2013, prin promovarea unui proiect de hotărâre care să fie 

supus dezbaterii publice în scopul venirii cu amendamente și apoi să fie dezbătut și adoptat.   

     Se trece la punctul 16 al ordinii de zi:  Declarații politice, întrebări, interpelări. Nu sunt .   

     Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că trebuie ales președintele de ședință pe următoarele 

3 luni: decembrie 2019, ianuarie și februarie 2020 și solicită propuneri în acest sens.  

   dl Nistor Valeriu propune ca dl Ciora Constantin-Dorel să fie ales președinte de ședință.  

     Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion supune la vot propunerea, care se aprobă 15 voturi pentru. 

  
    Preşedintele de şedinţă dl Ardelean Ion arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care declară închise 

lucrările şedinţei  de astăzi. 

 
    PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                                         SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI 

               Ardelean Ion                                                                              jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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ORAŞUL  TÂRGU CĂRBUNEȘTI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

 

        Încheiat astăzi  17 decembrie 2019,  ora 16.00  în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

oraşului Târgu Cărbunești pe luna decembrie 2019. 

         La lucrările şedinţei participă consilieri locali,  primarul orașului  Birău Dănuț, cons. jr. Vlăduț 

Grigore Alin - secretarul general al orașului, dl Borcan Alin - șeful Serviciului Buget-contabilitate, 

resurse umane, cons. jr. Văduva Vasile-Paul - Compartimentul Administrație  Publică Locală. 

       Sunt prezenți în sală dna Persu Florentina și dl Gâlcescu Ion.  

    Preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată că sunt prezenţi toți cei 15 consilieri locali  

în funcţie convocați. 

   Preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  supune la vot următoarea ordine de zi: 
-1. Aprobarea procesului - verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 27 noiembrie 2019. 

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

Târgu Cărbunești pe anul 2019.  

-3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de  funcții  al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj.  

-4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Târgu Cărbunești  

în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”.  

 -5. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” ediția a-VII-a  - 

18 decembrie 2019 . 

-6. Proiect de hotărâre privind organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna 

decembrie 2019.    

-7. Declarații politice, întrebări, interpelări.  

Se aprobă cu 15 voturi pentru.      

    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și președintele de ședință dl Ciora Constantin-Dorel  supune 

aprobării Procesul-verbal   încheiat  în  şedinţa ordinară a  Consiliului  Local  al oraşului Târgu  

Cărbunești  din data de 27.11.2019. Se aprobă cu 15 voturi pentru.  

   Se trece la punctul 2 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată că 

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

Târgu Cărbunești pe anul 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în 

mapa cu documente. 

     dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că proiectul de hotărâre a fost prezentat astăzi pentru că s-

au tot primit documente privind această rectificare, iar vineri - 20 decembrie este ultima noastră zi de 

plată prin Trezorerie și trebuia să le avem pe toate pregătite; arată că s-a primit inclusiv factura  pentru 

PUG acest fiind gata cu toate avizele inclusiv cel al arhitectului șef al județului Gorj și urmează ca în 

ianuarie 2020 să îl aprobăm, fiind astfel printre puținele localități di Gorj cu un nou PUG;în legătură cu 

podul de la Ștefănești - CNI-ul finanțează doar construcția nu și demolarea celui vechi, pentru care era 

prevăzută suma de 70.000 lei, dar în urma negocierilor cu constructorul s-a ajuns la suma de 30.000 lei, 

care să fie alocată din bugetul local și trebuia prinsă în buget chiar dacă nu se va face lucrarea anul acesta; 

de asemenea după cum se știe în luna octombrie 2019,  a fost prinsă pe ordin de ministru lucarea de 

investiții privind Consolidarea și modernizarea corpului C14 din cadrul Spitalului, pentru care noi trebuie 

să facem documentația necesară , ceea ce implică alocarea sumei de aproximativ 75.000 lei, drept care 

am alocat în buget suma de 77.000 lei pentru realizarea acestei documentații; arată că au mai fost alocați 

niște bani la Poliția Locală și de asemenea pentru extinderea sistemului de termoficare de la Sala de Sport 

  dl Miloșescu Gheorghe solicită confirmarea faptului că suma de 30.000 lei, alocată la Podul de la 

Ștefănești,  este pentru demolarea podului vechi, nu pentru construcția celui nou. 

     I se confirmă de către primarului orașului că așa este .  
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      Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  supune aprobării proiectul 

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

Cărbunești pe anul 2019, în forma  prezentată. Se aprobă cu 15 voturi pentru.   

      Se trece la punctul 3 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată 

că Proiectul de hotărâre privind  modificarea Organigramei și Statului de  funcții  al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj, a fost dezbătut în comisiile de 

specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului este vorba despre punerea în aplicare a unor dispoziții legale 

privind transformarea postului de natură contractuală ocupat de dl Glodeanu Alin în funcție publică, 

având în vedere faptul că acesta îndeplinește astfel de atribuțiuni.  

   dl Miloșescu Gheorghe întreabă dacă s-au făcut toate demersurile necesare, respectiv cererea domnului 

Glodeanu,  referatul serviciului juridic sau resurse umane,  și dacă chiar are atribuțiuni  care implică 

exercitarea puterii publice,  conform art. 370 și dacă au apărut schimbări în Fișa postului.   

   secretarul general al orașului jr. Vlăduț Grigore-Alin  arată că da are atribuțiuni de putere publică, 

care sunt trecute în fișa postului și că, legea este imperativă, în sensul că dacă are atribuțiuni de putere 

publică trebuie făcută în mod obligatoriu, această transformare în funcție publică, iar șeful direct al 

dumnealui este primarul orașului care a întocmit referatul de aprobare la proiectul de hotărâre.  

   cons. jr. Văduva Vasile Paul arată că pe pagina 2 a Referatului de aprobarea al primarului orașului 

sunt trecute, în detaliu, atribuțiunile din  Fișa postului ce implică exercitarea prerogativelor de putere 

publică.  

   dl Miloșescu Gheorghe solicită să vină în anul viitor cu un raport de activitate din care să se vadă în 

câte proiecte este băgat dumnealui,  în câte comisii?   

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel   supune aprobării proiectul 

de hotărâre, în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

      Se trece la punctul 4 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată 

că Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  oraşului Târgu 

Cărbunești  în  cadrul Adunării Generale a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA-Gorj”, a 

fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu documente. 

    Nefiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  supune aprobării proiectul de 

hotărâre, în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 5 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată că 

Proiectul de hotărâre privind  organizarea Festivalului Județean „E vremea colindelor” ediția a-VII-a  - 

18 decembrie 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că anul acesta credea că nu se va mai organiza la noi acest 

festival  pentru că anul trecut au fost unele critici asupra modului de desfășurare, dar prin regulamentul de 

organizare și participare de anul acesta speră că nu vor mai fi nemulțumiri.   

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel   supune aprobării proiectul 

de hotărâre, în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

     Se trece la punctul 6 al ordinii de zi şi preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel  arată că 

Proiectul de hotărâre privind  organizarea unei mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă, în luna 

decembrie 2019, a fost dezbătut în comisiile de specialitate și  îl are fiecare consilier în mapa cu 

documente. 

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că masa va fi pe data de 23.12.2019  la ora 16.00, ocazie cu 

care îi invită pe toți consilierii locali la restaurantul New Look; de asemenea îi invită în noaptea dintre ani 

la ora 23.45 în fața primăriei la focul de artificii și la ciocnirea unui pahar de șampanie.   

   Nemaifiind dezbateri preşedintele de şedinţă dl Ciora Constantin-Dorel   supune aprobării proiectul 

de hotărâre, în forma prezentată, care se aprobă cu 15 voturi pentru.  

    Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: Declarații politice, întrebări, interpelări.  

         dl Ghiță Aurelian Dary aduce la cunoștința celor prezenți că din indemnizația de consilier local,  

mâine va premia 6 copii care au avut rezultate deosebite la concursurile de karate.  
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  dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că, având în vedere prezența în sală a doamnei Persu 

Florentina și a domnului Gâlcescu Ion, este necesar să hotărâm ce răspuns le dăm , pentru care solicită 

unele lămuriri din partea secretarului general al orașului în ceea ce privește programul NON STOP 

solicitat de aceștia pentru unitățile dumnealor.  

   secretarul general al orașului jr. Vlăduț Grigore-Alin  arată că având în vedere că hotărârea de 

consiliu local, care este acum în vigoare, prin care s-a redus programul unităților de alimentație publică 

până la ora 24.00, a fost adoptată urmare a unei solicitări din partea Poliției orașului Târgu Cărbunești, iar 

dacă se va dori abrogarea acestei hotărâri va fi nevoie de un aviz al Poliției orașului Târgu Cărbunești,  

care va fi cerut de către Consiliul Local.  

   dl Birău Dănuț - primarul orașului arată că având în vedere că în ședințele anterioare majoritatea 

consilierilor locali au fost de acord cu aprobarea acestor solicitări privind programul NON STOP, 

întreabă consilierii locali dacă sunt de acord ca mâine să fie înaintată o adresă către Poliția orașului Târgu 

Cărbunești prin care să se solicite punctul de vedere al dumnealor.  

   După mai multe discuții pro și contra, majoritatea consilierilor locali sunt de acord cu trimiterea 

acestei adrese, urmând ca după primirea  răspunsului de la Poliție să se decidă ce facem mai departe.   

         dl Ghiță Aurelian Dary arată că probabil doamna Persu Florentina nu a înțeles că o astfel de 

hotărâre se adoptă pentru tot orașul nu numai pentru locația dumneaei; aici s-a votat doar să se inițieze un 

proiect de hotărâre; arată că ieri doamna Flori a venit la dumnealui la magazin și l-a amenințat, de față cu 

mai multe persoane, că i-a declarat război, ceea ce nu i se pare normal.  

 

    Preşedintele de şedinţă Ciora Constantin  Dorel arată că ordinea de zi a fost epuizată, drept  care 

declară închise lucrările şedinţei  de astăzi. 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ                           SECRETARUL GENERAL AL ORAŞULUI 

      Ciora Constantin-Dorel                                                     jr. Vlăduț  Grigore Alin 
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