
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea cuantumului premiilor ce vor fi acordate in anul 2007 elevilor 
cu domiciliul in orasul Rovinari, judetul Gorj, care vor obtine rezultate deosebite 

la olimpiadele scolare si concursurile sportive.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 
Avand in vedere:
 

•	 Adresa nr. 18994/04.12.2006 a domnului Nitu Dan Ion ,profesor titular, catedra 
de educatie fizica si sport din cadrul Grupului Scolar Rovinari; 

•	 Hotararea Consiliului Local Rovinari nr. 76/2006; 
•	 Hotararea Consiliului Local Rovinari, nr. 8/26.01.2007 privind aprobarea 

bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Rovinari pe anul 2007; 
•	 Raportul de specialitate intocmit de catre ec. Ungureanu ion - sef Birou 

Contabilitate din cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr,21S/2001 privind administratia publica 

locala.
 
HOTARASTE:
 

Art.I. Aproba cuantumul premiilor ce vor fi acordate in anul 2007 elevilor cu 
domiciliul in orasul Rovinari, judetul Gorj, care vor obtine rezultate deosebite la 
olimpiadele scolare si concursurile sportive, cu incadrarea in prevederile bugetare 
aprobate, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; Director executiv ec. Miu Grigore; Biroul 
Contabilitate si comp. Secretariat din cadrul institutiei 

Aceasta hotararea fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007 cu un numar de 16 
voturi entru 
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ANEXA NR.l LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL NR..1t::.J28.02.2007 

1)	 PREMII INDIVIDUALE GIMNAZIU SI LICEU - CONCURSURI 
SPORTIVE SI OLIMPIADE SCOLARE : 

A) FAZA JUDETEANA, INTERJUDETEANA,PE CENTRU METODIC SI 
PRIN PARTENERIAT:
 

Locul I : 300 lei ; Locul II : 200 lei; Locul III 100 lei.
 
B) FAZA PE ZONA:
 
Locul I : 500 lei; Locul II : 400 lei; LoculIII : 300 lei.
 
C) FAZA PE TARA:
 
Locu] I : 700 lei; Locu] II : 600 lei; Locul III 500 lei.
 

2)	 PREMIl PENTRU ECHIPELE SPORTIVE DE FOTBAL, BASCHET, 
VOLEI etc. GIMNAZIU SI LICEU : 

A) FAZA JUDETEANA, INTERJUDETEANA, PE CENTRU METODIC SI 
PRIN PARTENERIAT : 

Locul I : 700 lei/echipa
 
LoculII : 600 lei/echipa ;
 
Locu] III : 500 lei/echipa ;
 

B) FAZA PE ZONA: 

Locu] I : 900 lei/echipa ; 
~,. LocuJ II : 800 lei/echipa ; 

Locul III : 700 lei/echipa. 

C) FAZA NATIONALA : 

Locul I : 1.100 lei/echipa ;
 
Locul II : 1000 leilechipa ;
 
Locul III : 900 lei/echipa
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea asocierii in participatiune a Consiliului Local Rovinari cu SC
 

Rompetrol Downstream SA in vederea construirii si exploatarii unei statii de
 
distributie carburanti in orasul Rovinari, judetul Gorj.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ,
 
Avand in vedere:
 

•	 Adresa nr. 1776/20.02.2007 a S.C. Rompetrol Dawnstream S.A. 
•	 Prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala; 
•	 Prevederile art. 251-256 din Codul Comercial Roman; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice si Juridice privind aVlzarea proiectului de 

hotarare; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre Biroul 

Urbanism si Fond Locativ din cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala.
 
HOT ARASTE:
 

Art. I. Aproba asocierea in participatiune a Consiliului Local al orasului 
Rovinari, judetul Gorj cu S.C. Rompetrol Downstream S.A. in vederea construirii si 
exploatarii unei statii de distributie carburanti in orasul Rovinari, judetul Gorj. 

Art.2. Aportul Consiliului Local al orasului Rovinari, judetul Gorj va consta in 
suprafata de 1.200 mp teren din domeniul privat situat in intravilanul orasului 
Rovinari, strada Constructorilor. 

Art.3. Consiliul Local al orasului Rovinari, judetul Gorj imputemiceste pe 
primarul orasului Rovinari, judetul Gorj, jr. Filip Dorin sa negocieze clauzele 
contractuale si sa semneze contractul de asociere. 

ArtA. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Biroul Urbanism si Fond Locativ, Director 
executiv Miu Grigore, Biroul Contabilitate, Compartimentul Juridic si 
comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.20067cu un numar de 16 
voturi entru. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraveii ,precum si
 

cuantumul amenzilor, in conditiile O.G. 2112002 privind gospodarirea
 
localitatilor urbane si rurale.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Referat nr. 4577/22.02.2007 intocmit de catre Biroul Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Prevederile a.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 
•	 Prevederile a.G. 2/2001 privind regimul contraventiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare , nr. 4578/22.02.2007 intocmit 

de catre ing. Podarelu Paul, sefBirou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Ciobanu Marius Daniel; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr,215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Stabilirea si sanctionarea faptelor ce constituie contraventii, precum si 
cuantumul amenzilor, in conditiile a.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor 
urbane si rurale conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ; Directia 
Publica de Politie Comunitara Rovinari si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007 cu un numar de 15 
voturi pentru si un vot impotriva. 

PRE DE SEDINTA,
 
Cf!~ t' -/~ arius Daniel
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ANEXA NR.l LA HCL.NR ~2 . 
28.02.2007 

NR 
CRT 

CONTRAVENTIA SANCTIUNE 
CF.HCL 

40/2002 SI HCL 
144/2005 

PROPUNERE 
2007 

1 Neintretinerea curateniei locuinteler 
pe care Ie detin in proprietate sau 
chirie , a anexelor gospodaresti , a 
curtilor si imprejmuirilor acestora 

2,5- 100 50-2.000 

2 Neintretinerea fatadelor locuintelor 
si a altor constructii amplasate la 

frontul strazii , netencuirea si 
nezugravirea periodic a acestora 

25-50 50-1.000 

3 Nefinalizarea constructiilor incepute 
pe baza autorizatiei de construire 

eliberate , in termenele si conditiile 
stabilite in acestea 

5.000-10.000 

4 Nerepararea si neintretinerea 
instaiatiiIor aferente imobiIeior 

(gaze canalizare etc) 

2,5- 2500 50-2.000 

5 Neintretinerea curateniei pe trotuare 
pe partea carosabiia a strazii sau a 
drumului pe portiunea din dreptul 

gospodariei si a Iocuintelor pe care Ie 
detin sau folosesc 

2,5- 1.000 50-2.000 

6 Neindepartarea zapezii si a ghetii de 
pe trotuarele din dreptul imobilelor 

in care Iocuiesc sau pe care Ie 
folosesc in alte scopuri 

25-50 50-1.000 

7 Neindepartarea curateniei pe arterele 
de circulatie , in piete , in targuri si 
oboare , in parcuri , Iocuri de joaca 

pentru copii sau in alte Iocuri publice 
( Sali spectacol etc) 

2,5-1.000 50-2.000 

8 Depozitarea rezidurilor menajere , a 
gunoaielor sau a rezidurilor 

provenite din construcii, pe strazi , 

500-1000 1.000
50.000 



ANEXA NR.l LA HCL.NR Jl . 
28.02.2007 

NR 
CRT 

CONTRAVENTIA SANCTIUNE 
CF.HCL 

40/2002 SI HCL 
144/2005 

PROPUNERE 
2007 

1 Neintretinerea curateniei Iocuinteler 
pe care Ie detin in proprietate sau 
chirie , a anexelor gospodaresti , a 
curtilor si imprejmuirilor ace?tora 

2,5- 100 50-2.000 

2 Neintretinerea fatadelor Iocuintelor 
si a altor constructii amplasate Ia 

frontul strazii , netencuirea si 
nezugravirea periodic a acestora 

25-50 50-1.000 

3 Nefinalizarea constructiiIor incepute 
pe baza autorizatiei de construire 

eliberate , in termenele si conditiile 
stabilite in acestea 

5.000-10.000 

4 Nerepararea si neintretinerea 
instaIatiiIor aferente imobilelor 

(gaze canalizare etc) 

2,5- 2500 50-2.000 

5 Neintretinerea curateniei pe trotuare 
pe partea carosabila a strazii sau a 
drumului pe portiunea din dreptul 

gospodariei si a Iocuintelor pe care Ie 
detin sau folosesc 

2,5- 1.000 50-2.000 

6 Neindepartarea zapezii si a ghetii de 
pe trotuarele din dreptul imobiIeIor 

in care locuiesc sau pe care Ie 
folosesc in alte scopuri 

25-50 50-1.000 

7 Neindepartarea curateniei pe arterele 
de circulatie , in piete , in targuri si 
oboare, in parcuri , Iocuri de joaca 

pentru copii sau in alte locuri publice 
( Sali spectacol etc) 

2,5-1.000 50-2.000 

8 Depozitarea rezidurilor menajere , a 
gunoaielor sau a rezidurilor 

provenite din construcii, pe strazi , 

500-1000 1.000
50.000 



trotuare , locuri virane sau in zonele 
aferente blocurilor de locuinte sau in 

alte locuri decat cele special 
amenaj ate de autoritatile 

administratiei publice locale 
amenaj ate de autoritatile 

administratiei publice locale 
9 Necuratirea mijloacelor de transport 

la intrarea acestora pe drumurile 
publice 

2,5- 2500 50-2.000 

10 Degradarea bancilor , containerelor , 
europubelelor , avizierelor , 

panourilor publicitare , a 
jardinierelor , suporturilor pentru 
flori, garduri de protectie , arbori , 

instalatii omamentale , a 
mobilierului stradal 

2,5- 1.000 50-2.000 

11 Aruncarea ( inclusiv din autoturisme 
aflate in mers ) a gunoaielor de orice 
fel ( ambalaje , cutii , sticle , hartii , 

resturi alimentare , tigari etc) pe 
domeniul public sau privat al C.L. 

Rovinari 

25-50 50-1.000 

12 Neexecutarea in tennenele prevazute 
de lege sau in alte termene( ex. 
Termene stabilite prin contracte 
economice etc) a lucrarilor de 

refacere a amplasamentelor in urma 
efectuarii constructiilor , a 

interventiilor pentru remedierea 
avariilor , a modemizarilor sau 

executarii oricarui alt tip de lucrare 

500-5.000 

13 Neintretinerea in mod corespunzator 
a constructiilor , imprejmuirilor 

proprietate persoane fizice de pe raza 
orasului Rovinari ( ex. Neefectuarea 
reparatiilor la acoperisuri , invelitori 

, jgheaburi , burlane , nerefacerea 
finisajelor degradate , neefectuarea 

zugravelilor sau efectuarea unor 

50-1.000 1.000
10.000 



zugraveli in culori inadecvate , 
neindepartarea unnelor de noroi , a 

inscriptiilor obscene, nespalarea sau 
neinlocuirea geamurilor Iipsa etc) 

17 Abandonarea autovehiculelor pe 
domeniul public sau privat al C.L. 
Rovinari , a caroseriilor uzate sau 

nefunctionale precum si stationarea 
sau parcarea autovehiculelor pe 

spatii verzi sau alte zone interzise 

25-50 50-1.000 

18 Necuratirea, neintretinerea santurilor 
, a rigoIeIor , a canalelor din dreptul 

proprietatii 

2,5-1.000 50-1.000 

19 Expunerea , depozitarea de produse 
alimentare sau nealimentare in alte 

locuri decat in cele special amenajate 

50-1.000 

20 Incendierea deseurilor , resturilor 
vegetale sau de orice alta natura, 

fara instiintarea organelor abilitate 

1.000-5.000 

N 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea dezafectarii in conditiile legii a Punctului termic nr.
 
2Rovinari, a retelei de distributie a agentului termic 0 420 precum si a
 
racordului CET 0 320 prin care se transporta agentul termic de la S.C.
 

Complexul Energetic Rovinari SA
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Referatul nr. 1480/19.01.2007 intocmit de catre mg. Isac Polina sef Birou 

Investitii din cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Raportul de specialitate intocmit de catre ec. Miu Grigore director executiv; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.21S/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.l. Aproba dezafectarea in conditiile legii a Punctului Termic nr. 2 
Rovinari, a retelei de distributie a agentului termic ¢ 420 precum si a racordului CET 
¢ 320 prin care se transporta agentul tennic de la SC Complexul Energetic SA. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Director executiv ec. Miu Grigore ; Biroul 
Investitii ; Biroul Contabilitate si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007 cu un numar de 12 
voturi pentru si 4 voturi impotriva . 

NR. 10 CONT 
SE RETA , 

Jr.Nea 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea intocmirii studiului de fezabilitate in vederea amenajarii
 

sediului Gradinitei nr. 3 , in incinta Punctului Termic nr. 8 Rovinari
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Referatul nr. 4840/2007 intocmit de catre ing. Isac Polina - sef Birou Investitii 

in cadrul Primariei orasului rovinari, judetul Gorj; 
•	 Prevederile Hotararii Consiliului Local Rovinari nr. 64/2006; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 Raportul de specialitate intocmit de catre ec. Miu Grigore, director executiv in 

cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.21S/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.l. Aproba intocmirea studiului de fezabilitate in vederea amenaJarll 
sediului Gradinitei nr.3 in incinta Punctului termic nr. 8 Rovinari. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; director executiv ec. Miu Grigore; Biroul 
Investitii, Biroul Contabilitate. si comp,Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02,2007 cu un numar de IS 
voturi pentru si un vot impotriva 

NR. ;)/
; 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea tarifului de prestari servicii in cuantum de 6,21 lei/ora/agent
 

de paza fara TVA la care Directia Publica de Politie Comunitara va executa
 
presta rile de servicii pentru beneficiari.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Fisa de calcul nr. 332/25.01.2007 intocmita de catre Directia de Politie 

Comunitara Rovinari; 
•	 Raport de specialitate nr. 473/02.02.2007 intocmit de catre ec. BurIan mariana, 

contabil sef in cadrul Directiei Publice de Politie Comunitara Rovinari; 
•	 Prevederile art.27.lit m din HG nr. 2295/2004 Regulamentul cadru de 

organizare si functionare a Politiei comunitare; 
•	 Prevederile legii nr. 371/2004 privind infiintarea , organizarea si functionarea 

Politiei Comunitare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Fratilescu Nicolae; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 I privind administratia publica 

locala. 
HOT ARASTE: 

Art.l. Aproba tariful de prestari servicii in cuantum de 6,21 lei lora/agent de 
paza fara TVA la care Directia Publica de Politie Comunitara Rovinari va executa 
prestarile de servicii pentru beneficiari . 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Directia Publica de Politie Comunitara 
Rovinari ; Director executiv ec. Miu Grigore ; Biroul Contabilitate si comp.Secretariat 
din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR. ~~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea darii in administrare cu titlu gratuit Asociatiei Sportive Jinl 

Rovinari a fostei Centrale Termice din incinta Grupnlui Scolar Rovinari. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Cererea nr. 3962/14.02.2007 a Asociatiei Sportive Jiul Rovinari ; 
•	 Raport de specialitate 4908/27.02.2007 intocmit de catre ing Podarelu Paul, sef 

Birou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domna consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba darea in administrare cu titlu gratuit Asociatiei Sportive Jiul 
Rovinari a fostei centrale tennice din incinta Grupului Scolar Rovinari. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ; Biroul 
Contabilitate, Grupul scolar Rovinari. si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

~~DE SEDINTA, 
rins Daniel 

iC 
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SE ETAR JI 

Jr.Nea tu Flor ~tl 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de Functii si a Regulamentului de
 

Organizare si Functionare pentrn Primaria orasulni Rovinari, incepand en data
 
de 01.03.2007 ca urmare a infiintarii nnui post de expert local pentru romi.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Prevederile HG nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului Romaniei 

de imbunatatire a situatiei romilor; 
•	 Adresa Institutiei prefectului - judetul Gorj nr. 7944/2006; 
•	 Raportul de specialitate nr. 5046/2007 intocmit de catre cons Barbonie Cosmin 

din cadrul Compartimentului resurse Umane -salarizare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Filip Dorin; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala.
 
HOTARASTE:
 

Art.!. Aproba Organigrama, StatuI de Functii si Regulamentul de Organizare 
si Functionare pentru Primaria orasului Rovinari incepand cu data de 01.03.2007 ca 
urmare a infiintarii unui post de expert local pentru romi.. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Compartimentul Resurse Umane Salarizare si 
comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR.~	 CONTRASE NEAZ V 
SECRE AR, 

Jr.Neamtn lorin \ f..\. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea taxei de lleu/ora/autovehicul ce va fi incasata de catre
 

Directia de Servicii Comunale Rovinari pentru parcarile amenajate din orasul
 
Rovinari, judetul Gorj.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nr. 571/2003 - Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
•	 Prevederile OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale; 
•	 Raportul de specialitate nr. 4926/2007 intocmit de catre ing. Podarelu Paul- sef 

Birou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Ciobanu Marius Daniel; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200l privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.l. Aproba taxa de 1 leuloralautovehicul ce va fi incasata de catre Directia 
de Servicii Comunale Rovinari pentru parcarile amenajate din orasul Rovinari, judetul 
Gorj. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ; Directia de 
Servicii Comunale si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

~etrllr6~ DE SEDINTA, 
~~~"'\l arius Daniel 

NR. 25 CONT SEMN AZ~ 
S CRETA, II 

Jr.Ne mtu Flo (\~\"IV 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea Agendei principalelor manifestari culturale ale Casei de
 

Cultura si Bibliotecii orasului Rovinari pe anul 2007 cu detalierea sumei alocate
 
in bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Rovinari.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Agenda principalelor manifestari culturale pe anul 2007 cu detalierea sumei 

alocate in bugetul Consiliului Local Rovinari pe anul 2007 ; 
•	 Raport de specialitate la proiectul de hotarare ill. 104/23.02.2007 intocmit de 

catre Director Casa de Cultura si Biblioteca orasului Rovinari; 
•	 Prevederile OG nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a 

programelor si proiectelor culturale; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Cretan Ileana; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba Agenda principalelor manifestari culturale ale Casei de Cultura 
si Bibliotecii orasului Rovinari pe anul 2007 cu detalierea sumei alocate in bugetul 
local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Rovinari, conform anexei nr. 1 care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Casa de Cultura si Biblioteca orasului 
rovinari; Director executive ec. Miu Grigore ; Biroul Contabilitate si comp.Secretariat 
din cadrul institutiei. 

Aceasta hotararea fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

Y~""''''''''·IT .... ~u~,E	 SEDINTA, 
rius Daniel 

NR.~	 CONTRASE NEA 
SECRE AR, 

Jr.Neamtu lorin 



\ 

AN E X A LA H.C.L.ROVINARI NR. o1 p /.,..fA. Qt . .(o0-l:
 
PRIVIND DETALIEREA SUMEI ALOCATE IN BUGETUL PE ANUL 2007 PENTRU REALIZAREA
 

MANIFESTARILOR CULTURALE
 

~DATA 
MANIFESTAREA CULTURALA VALo ARE DETALIERE 

IANUARIE 
15 "SARBATOAREA EMINESCU" 0 

24 "UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE" 0 

FEBRUARIE 
19 "BRANCUSIANA 2007 " 0 

24 "DRAGOBETELE" 9000 -serv.sononzare 
~prestatie artistica 

MARTIE 1 "ZillA MARTISORULUI" 0 

8 " DE ZillA MAMEI" 0 

APRILIE 2-6 " PASTORALA FLORIILOR" 0 

12-15 CONCURS DE FOTBAL IN SALA 
" CUPA PRIMAVERII " 

1000 -premll 

26-29 
"STEAUA DE CRISTAL" 

-FESTIVAL-CONCURS DE MUZICA usoARA 
RoMANEAScA-

EDITIAI 

40.000 

-servo sonorizare 
-decoruri 
-decont transport 
-prestatie artistica 
serv.masa+cazare 

MAl 9 "ZIUA EUROPEI" 200 -premll 

17 "ZillA EROILOR" 0 

I
 



LUNA 
DATA 

MANIFESTAREA CULTURALA VALOARE DETALIERE 

IUNIE 
1 "ZIUA INTERNATIONALA A COPILULUI" 2000 -premll 

-spectacol
teatru de copii 

5 "ZIUA MONDIALA A MEDIULUI " 300 -premii 

15 "MEDALION -- MIHAl EMINESCU" 0 

IULIE 
14-15 "ZILELE ORASULUI ROVINARI" 

EDITIA A VII-A 45.000 
-serv.scena 
-servo sonorizare 
-decoruri 
-prestatie 
artistica 
-premll 

AUGUST 15 CONCURS DE INTERPRETARE A CANTECULUI POPULAR 1000 -premll 

17-19 "FESTIVALUL BERII" 40.000 -servo scena 
-servo sonorizare 
-decoruri 
-prestatie 
artistica 

20-26 "FESTIVALUL INTERNATIONAL DE FOLCLOR " . 1000 -servo sononzare 

SEPTEMBRlE 15 " EXPOZITIE DE PICTURA "- HARMONIE DE TOAMNA". 0 

30 - " " CONCURS DE CREATIE LITERARA IN CADRUL 
CENACLULUI LITERAR - CETATEA LUMINII" 

0 



~DATA 
MANIFESTAREA CULTURALA VALOARE DETALIERE 

OCTOMBRIE 
1 "ZIUA INTERNATIONALA A PERSOANELOR VARSTNICE" , 

EDITIA A IV-A, 1500 
-prestatie artistica 

6 "ZIUA RECOLTEl" 6000 -serv.sononzare 
-prestatie artistica 

14 " EPOPEEA DE LA JIU " 0 

NOIEMBRIE 
5-27 "C01v1EMORAREA SCRIITORILOR NOIEMBRI~TI" 

- MIHAIL SADOVEANU 
- LIVIU REBREANU 

0 

DECEMBRIE 1 "ZIUA NATIONALA A ROMANIEI" 3000 -prestatie artistica 

10-22 "SERBARrLE ZAPEZII" 30.000 -serv.sonorizare 
-serv.scena 
-prestatie artistica 
-premii 

TOTAL 180.
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea prelungirii cu 0 perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere 

teren inchieiate de catre Primaria orasului Rovinari cu persoane fizice sau 
juridice. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Raport de specialitate nr. 3981/14.02.2007 intocmit de catre ing. Podarelu paul 

- sefBirou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nr. 50/1991 republicata privind autorizarea lucrarilor de 

construire; 
•	 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 
•	 Codul Civil; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Ciobanu Marius; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba prelungirea cu 0 perioada de 3 ani a contractelor de inchiriere 
teren inchieiate de catre Primaria orasului Rovinari cu personae fizice si personae 
juridice. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ; 
Compartimentul Juridic si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR. 21-" 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea modificarii contractului de concesiune Dr. 3165/09.02.2006 in 

sensul dobindirii calitatii de concesionar a suprafetei de 11 mp in cadrul 
Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului orasenesc Rovinari a medicilor 

Cirstoiu Radu si Visan Elena. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Cererea nr. 3798/12.02.2007 a d-nei Visan Elena medic pnmar Spitalul 

orasenesc Rovinari; 
•	 Acordul d-Iui Cirstoiu Radu medic primar spitalul orasenesc Rovinari; 
•	 Contractul de concesiune nr. 3165/09.02.2006; 
•	 Prevederile HG nr. 884/2004; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Crisan Ana; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOT ARASTE: 

Art.I. Aproba modificarea contractului de concesiune nr. 3165/09.02.2006 in 
sensul dobindirii calitatii de concesionar a suprafetei de 11 mp cu destinatia de cabinet 
medical in cadrul Ambulatoriului de specialitate al Spitalului orasenesc Rovinari a 
medicilor Cirstoiu Radu si Visan Elena. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ; SI 

comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

E SEDINTA, 
JJ)l:mn,u1\11arius Daniel 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consiJier local a domnului 
Cuta Gheorghe ca urmare a demisiei ( art. 9 alin (2) lit a din Legea nr. 393/2004 

privind statutul alesilor locali) 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Demisia domnului Cuta Gheorghe din functia de consilier local al orasului 

Rovinari, judetul Gorj; 
•	 Adresa ill. 4611/2007 a Partidului Romania Mare, Filiala Judeteana Gorj; 
•	 Prevederile art. 9 alin (2) lit a din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor 

locali cu modificarile si completarile aduse de Legea ill. 216/2005; Legea nr. 
249/2006; Legea nr. 286/2006; 

•	 Raportul de specialitate ill. 5045/2007 intocmit de catre secretarul orasului 
Rovinari, cons jr. Neamtu Florin; 

•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Cretan Ileana; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.l. Constata incetarea de drept a mandatului de consilier local a domnului 
Cuta Gheorghe ca unnare a demisiei conform art 9 alin (2) lit. a din Legea nr. 
393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Consiliul Local al orasului Rovinari si 
comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR. -2-9 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea taxelor pentru Piata Agroalimentara si Hazarul ComerciaJ
 

Rovinari, Judetul Gorj.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Referat nr. 392/12.02.2007 intocmit de catre Ungureanu Dumitru Florian sef 

Piata Agroalimentara Rovinari, din cadrul directiei de Servicii Comunale; 
•	 Raport de specialitate nr. 392/2007 intocmit de catre ing. Ungureanu Ilie Ion 

director Directia de Servicii Comunale Rovinari; 
•	 Prevederile Legii nr. 571/2003 Codul Fiscal cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
•	 Prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Diaconu Robert; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

10cala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba taxele pentru Piata Agroalimentara SI Bazarul Comercial 
Rovinari pentru anul 2007 astfel : 

1) taxa masa Bazar Comercial- t,t7 lei; 
2) taxa parcari - 1 leu; 
3) taxa wc - 0,50 lei; 
4) taxa produse sezoniere - 2,5 lei/mp; 
5) taxa Piata Agroalimentara - 3,5 lei/mp; 
6) taxa depozitare marfuri - 1 leu/mp/zi. 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Direetia de Servicii Comunale Rovinari, 
Biroul I.T.L. si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR. 30 CONTRASE
 
SECRET
 

Jr.Neamtu Flo'
 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea cu prioritate a categoriilor de persoane care pot servi masa la
 

Cantina de Ajutor Social a orasului Rovinari, judetul Gorj.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Prevederile Legii nr. 20811997 privind cantinele de ajutor social; 
•	 Raportul de specialitate nr. 541/15.01.2007 intocmit de catre ing. Cotruna 

Dumitru director executiv Serviciul de Asistenta Sociala al Consiliului Local 
Rovinari; 

•	 Prevederile art. 38 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Cretan Ileana; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba , cu prioritate, categoriile de persoane care pot servi masa la 
Cantina de Ajutor Social a orasului Rovinari conform anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Serviciul Public de Asistenta Sociala al 
Consiliului Local Rovinari. si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

NR. 3)	 CONT 



Anexa nr.!
 
la H.C.L.Rovinari nr. ..3J /28.02.2007
 

l.Categorii de persoane pentru care serviciile 
sociale se presteaz3 gratuit: 

- cop iii in varsta de pana la 18 ani, aflati in lntretinerea acelor 
familii al diror venit net mediu lunar pe 0 persoana in 
lntretinerea este sub nivelul venitului net lunar, pentru 0 

persoana singura luat in calcul la stabilirea ajutoru'ui social; 
- orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri, pe 0 

perioada de cel mult 90 de zile pe an; 

2.Categorii de persoane pentru care serviciile 
sociale se presteaz3 cu plata unei contributii de 30% din 
venitul pe persoana: 

persoaneJe indreptatite sa beneficieze de serviciile cantinei de 
ajutor social, stabilite in prima categorie, si care realizeaza venituri ce se situeaza 
peste nivelul venitului net lunar, pentru 0 persoana singura, luat in calcul la 
stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu 
plata unei contributii de 30% din venitul pe persoana, fara a se depa~i costul 
meselor servite, calculat pe aceea~i perioada. 

CO 
SECRE 

JR. 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea convocarii unei sedinte extraordinare a Consiliului Local
 

Rovinari pentru data de 15.03.2007 in care sa fie dezbatuta situatia domnului
 
Iordache Dumitru, fost viceprimar al orasului Rovinari.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Fratilescu Nicolae; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.2151200 1 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.l. Aproba convocarea unei sedinte extraordinare a Consiliului Local 
Rovinari pentru data de 15.03.2007 in care sa fie dezbatuta situatia domnului Iordache 
Dumitru, fost viceprimar al orasului Rovinari, judetul Gorj. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Consiliul Local al orasului Rovinari si comp.Secretariat din cadrul 
institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

~n~£ DE SEDINTA, 
y"~Io(.u.JVIarius Daniel 

NR. 3~	 CONT 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea inchieierii unui contract de asistenta si reprezentare juridica
 

intre Consiliului Local Rovinari si Cabinet avocat Ciurea Ioana Corina , pe 0
 

perioada de 3 luni, incepand cu data de 01.03.2007.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Prevederile art.Prevederile 00 nr. 35/2002 privind regulamentul cadru de 

organizare si functionare a consiliilor locale; 
•	 Prevederile Legii nr. 673/2002 prind aprobarea 00 nr. 35/2002; 
•	 Prevederile legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nT. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Raprtul de specialitate nr. 5049/2007 intocmit de catre secretar oras Rovinari, 

cons jr. Neamtu Florin; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Crisan Ana; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.1. Aproba inchieierea unui contract de asistenta si reprezentare juridica 
intre Consiliul Local Rovinari si Cabinet avocat Ciurea Ioana Corina pe 0 de 3 luni, 
incepand cu data de 01.03.2007. 

..--	 Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari, Director executiv Miu Origore; Biroul 
Contabilitate si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 28.02.2007cu un numar de 16 
voturi pentru . 

CONT 
SE 

Jr.Ne 


