
Activitatea Consiliului Local 

În anul 2021 Consiliul  Local al  orașului Târgu Cărbunești  a fost convocat şi s-a întrunit  în  12 

şedinţe  ordinare şi 8 şedinţe extraordinare,  în cadrul cărora  s-au adoptat 142 de hotărâri. 

Hotărârile adoptate de Consiliul Local Târgu Cărbunești  privesc o multitudine de  domenii printre 

care: aprobarea şi rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, aprobarea încheierii contului de 

execuţie, stabilirea taxelor şi impozitelor locale, alocarea din bugetul local a unor sume pentru cultură, 

sport,  aprobarea studiilor de fezabilitate, documentațiilor și indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor  de 

investiţii, înfiinţarea unor servicii de interes local, administrarea domeniului public şi privat  (concesiuni, 

închirieri, darea în administrare)  şi altele. 

Au fost adoptate hotărâri privind protecţia şi asistenţa socială, închirierea prin licitaţie publică a unor 

imobile din domeniul public sau privat, concesionare directă sau prin licitaţie publică a unor imobile  din 

domeniul public sau privat, aprobarea unor regulamente de organizare şi funcţionare. 

Proiectele de hotărâri supuse adoptării Consiliului Local au fost analizate şi  au fost însoţite 

de referatele de aprobare, de rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului orașului Târgu Cărbunești  cât şi de avizele  comisiilor  de specialitate ale 

Consiliului Local, respectându-se normele procedurale prevăzute de dispozițiile OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu completările și modificările ulterioare.   

Transparenţa decizională în cadrul administraţiei publice are drept scop sporirea gradului de 

responsabilitate a administraţiei publice locale faţă de cetăţeni ca beneficiari ai deciziei administrative, 

precum şi stimularea participării active a acestora în procesul de luare a deciziilor administrative şi de 

elaborare a actelor normative. 

Pentru asigurarea transparenţei decizionale, toate şedinţele Consiliului Local al Orașului Târgu  

Cărbunești au fost  publice, participarea făcându-se cu respectarea măsurilor de protecție impuse de 

pandemia cu COVID 19, iar hotărârile adoptate au fost aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul 

Consiliului Local,   precum și prin publicarea acestora pe site-ul primăriei. 
 


