
 

 

 

În anul 2017, s-au încheiat urmatoarele contracte: 

 

• Prestări servicii: s-au încheiat un număr de 25 contracte de servicii(funcționare instituție, 

servicii cadastru, proiectare, autorizare ISU, dirigenție santier, revizii gaze, servicii medicale, 

câini farăr stăpân, paza sediu,…etc).Valoarea totală a contractelor  de servicii încheiate în anul 

2017 este de 606.636 lei. 

• Lucrări: S-au încheiat un număr de 22 contracte de lucrări, dintre care o achizitie a fost prin 

procedura simplificata, cu plata pe doi ani 2017-2018, respectiv:  ,,Modernizare drum de 

interes local în orasul Tg. Cărbunești, județul Gorj din satele aparținătoare Măcesu, Curteana, 

Crețești și Floreșteni-tronson 1’’ în valoare de 864704,50 lei cu TVA. Celelalte contracte s-au 

încadrat în pragul valoric de achiziție directă.Valoarea totală a contractelor de  lucrări încheiate 

în anul 2017 este de 1.382.321,16 lei. 

 

Lucrările în continuare pentru anul 2018 sunt: Modernizare drum de interes local în orasul Tg. 

Carbunesti, judetul Gorj din satele apartinatoare Macesu, Curteana, Cretesti si Floresteni-tronson 1, 

respective Modernizare Parc Primarie, orasul Tg. Carbunesti, judetul Gorj. 

 

Marcare, inscripționare și repartizare locuri noi de parcare conform HCL nr.88 din 27.09.2017 pe 

Strada Pădurea Mamului –zona ANL-42 locuri, Minerilor-21 locuri, Strada Pieții -11 locuri, respectiv 

repartizarea locurilor vechi de parcare. 

 

În anul 2017 s-a depus proiectul “Reabilitare-modernizare și creștere capacitate creșă în orașul Tg. 

Cărbunești “ jud. Gorj cu ocazia lansării măsurii M1 Dezvoltarea infrastructurii sociale din cadrul 

Strategiei de dezvoltare Locale GAL. 

Implementarea proiectului se va realiza în anul 2018. 

 

S-au încheiat două contracte de concesiune terenuri și un contract de constituire a dreptului de 

superficie pentru terenul în suprafață de 70 mp situat în str. Trandafirilor, beneficiarul superficiei 

având obligația de a realiza sistematizare pe vericală ( alei și parcari ) pe o suprafață de teren de 535 

mp. 

S-au eliberat un număr de 128 de autorizații de funcționare agenților economici care desfășoară 

activități de comert pe raza orașului Târgu-Cărbunești. 

S-au întocmit documentele necesare completării și modificării inventarului care aparține domeniului 

public al orașului Târgu- Cărbunești în vederea obținerii Hotărârii de Guvern. 


