
1. Activitatea Biroului Administrarea Domeniului public şi privat  

 

A. Bugetul local 

 

Lucrări: 

1. Lucrări de întreținere trotuare strada Trandafirilor (UM 01013-Ocolul Silvic), amenajare platforme  

mobilier stradal; 

2. Lucrări de reparații, înlocuit învelitoare acoperiș clădire muzeu Tudor Arghezi Târgu Cărbunești; 

3. Lucrări de întreținere alei și parcaje incinta primărie; 

4. Reparații tencuieli exterioare muzeu Tudor Arghezi; 

5. Lucrări de reparații grup sanitar si birou de contabilitate clădire  primărie; 

6. Lucrări de întreținere  strada Salcâmilor oraș Târgu Cărbunești  (DC27 Ștefănești ) 

7. Proiectare si execuția instalației de utilizare gaze naturale Centru Cultural Târgu Cărbunești’’. din 

care: 

 Proiectare instalație de utilizare; 

 Execuție instalație de utilizare; 

 Avizare. 

8. Modernizare parc central în Orașul Târgu Cărbunești; 

9. Reabilitare  DS Dutești,  Cărbunești –Sat, Ulița Comoara; 

10. Reabilitări străzi și amenajări parcări, zona blocuri Strada Pădurea Mamului (partea de VEST Creșa 

de Copii – Grădinița cu program prelungit –Lucrări de amenajare parcări și alei pietonale acces 

blocuri); 

11. Reabilitare si modernizare strada  Merilor si Teilor; 

12. Refacere str. Pieții -0.065 km, refacere str. Merilor 0.095 km, refacere str. Merilor (refacere zid de 

sprijin) 0,02 km’’; 

13. Sistem de supraveghere video, relocare camere video existente și montare camera video noi - Oraș 

Târgu  Cărbunești. 

 

 Servicii  

1. Serviciul de întreținere service și  servicii VTU, ISCIR servicii operator RSVTI (responsabil cu 

supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor)  a  80 de centrale termice,  locația Bloc ANL – 

strada Mitropolit  Nestor Vornicescu  – Oraș Târgu  Cărbunești; 
2. Consultanţă lunară şi va întocmi documentele necesare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în 

conformitate cu prevederile legale, în special în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 privind 
securitatea şi sănătatea in munca şi Normele de aplicare a Legii 319/2006 (HG nr. 1425/2006, HG 
955/2010); 

3. Studiu de fezabilitate pentru obiectivul: Refacere str. Pieții 0.065 km, strada Merilor 0.095 km, 

refacere strada Merilor (refacere zid de sprijin) 0.02 km; 

4. Servicii de pază si protecție la obiectivul sediu Primăria oraș Târgu Cărbunești, str. Trandafirilor nr.41 

județul Gorj; 

5. Servicii de  expertiza pentru obiectivele: ,,Extindere secție Chirurgie -  Ortopedie  și  Extindere secție 

Psihiatrie„ Spital Orășenesc de Urgența Târgu Cărbunești; 

6. Servicii : 

 strângerea câinilor fără stăpân, pe baza reclamațiilor persoanelor fizice sau juridice sau prin 

autosesizare; 

 îngrijirea câinilor, deparazitarea, vaccinarea, și înregistrarea lor într-o evidență unică 

(vaccinurile, medicamentele și materialele de curățenie antiparazitare se asigura de către 

primăria oraș Târgu Cărbunești;. 

7. Servicii documentații ,,Reabilitare și modernizare sectoare de drumuri calamitate din satele 

aparținătoare Orașului Târgu Cărbunești, județul Gorj ; 

8. Serviciu de deszăpezire pentru sezonul rece; 

9. Servicii de mentenanță a sistemului de iluminat public oraș, satele aparținătoare, iluminat festiv și 

intervenții instalații electrice sedii primărie – oraș Târgu Cărbunești, județul Gorj; 

10. Servicii medicale de medicina muncii si servicii medicale de diverse specialități, explorări  

paraclinicesti de laborator conform legii 319/2006, HG 355/2007, securităţii si sănătăţii în 

muncă; 



11. Servicii de proiectare  Reabilitare, modernizare, dotare corpuri C1, C2 si construire acoperiș tip 

șarpanta tip C2, Școala  Gimnaziala nr.1 George Uscătescu Târgu Cărbunești; 

12. Servicii de proiectare,,Reabilitare si modernizare străzi în orașul Târgu Cărbunești –strada Merilor si 

strada Teilor; 

13. Serviciul de asistenta  tehnica Hard si Soft la calculatoarele pe care se  lucrează programele de la 

compartimentele: impozite și taxe locale (persoane fizice și juridice, taxa salubrizare, impozite și 

taxe locale persoane juridice amenzi, amenzi de circulație și amenzi locale persoane fizice, taxe 

clădire și taxa teren ), asistenta medico-sociala ( ajutoare sociale), registrul agricol –export registrul 

agricol local în registrul agricol național și evidenta dosare instanța secretar general, compartiment 

juridic și compartiment administrația publică locală; 

14. Studiu geotehnic  pentru obiectivul: ,,Refacere str. Pieții 0.065 km, strada Merilor 0.095 km, refacere 

strada Merilor (refacere zid de sprijin) 0.02 km - oraș Târgu Cărbunești”; 

15. Servicii proiectare: Modernizare parc central în orașul Târgu Cărbunești’’; 

16. Servicii proiectare: Reabilitare, modernizare, dotare corpuri C1, C2 și construire acoperiș tip 

șarpanta tip C2 , Școala  Gimnazială nr.1 George Uscătescu Târgu Cărbunești. 

 

B. Proiecte în derulare, cu finanțare europeană: 

1. ,,Modernizarea, reabilitarea și echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate din cadrul Spitalului de 

Urgență Târgu Cărbunești”cod SMIS 126881; 

2. ,,Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul de Urgență 

Târgu Cărbunești prin achiziționarea de echipamente și dotări specifice” cod SMIS: 139776; 

        

C. Proiecte in derulare, cu finanțare guvernamentala(PNDL II): 

 

1. ,,Corp de clădire școală 9 săli de clasa, Școala Gimnazială strada Trandafirilor nr. 39, Târgu 

Cărbunești, județul Gorj”; 

2. Reabilitare strada Pieții oraș Târgu Cărbunești, km 0+540-km 1+932; 

 

Domeniul Public și privat. 

În cursul anului 2021:  

 S-au atribuit locuri de parcare noi amenajate zona blocuri Strada Pădurea Mamului - Zona Creșa (22 

locuri); 

 S-a prelungit atribuirea locurilor de parcare   amenajate anterior an 2021(560 locuri) pe Străzile 

Pandurilor, Bradului, Pădurea Mamului, Pădurea Mamului (A.N.L.), Petroliștilor, Minerilor, 

Mitropolit Nestor Vornicescu, Aleea Zorelelor (Zona Creșa), Aleea Zorelelor(Zona Bl. B4,B5,B6); 

 S-au achiziționat materiale necesare  întreținerii instalațiilor electrice ale primăriei; 

 S-au eliberat un număr de 36 avize de săpătura pe domeniu public; 

 Întocmire situații de lucrări pentru lucrările de vopsitorii borduri, trasare și numerotare parcări lucrări 

in regie proprie; 

 Editare tichete  parcare reședința; 

 S-au eliberat un număr de 86 autorizații de funcționare agenților economici care desfășoară activități 

comerciale și activități de alimentație publica pe raza orașului Târgu Cărbunești; 

 S-a facturat și operat în fișe, lunar, chiria pentru un număr de 12 contracte de închiriere aflate în 

derulare, trimestrial concesiunea pentru un număr de 86  contracte de concesiune aflate în derulare și 

anual chiria pentru un număr de 8 contracte de închiriere garaje;  

 S-au depus documentații cadastrale la O.CP.I. Gorj în vederea intabulării și înscrierii în cartea 

funciară a imobilelor care aparțin domeniului public și privat al orașului Târgu Cărbunești. 
 


