
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea achizitionarii unei suprafete de 4818 mp teren situat in orasul 
Rovinari, tarlaua 90, proprietatea domnului Bacarin Mihai ( Bacarin Sevastita ) 

in vederea amenajarii unui depozit pentru deseuri rezultate din materiale de 
constructii . 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere : 

•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre ing. Podarelu 

Paul sef Birou Urbanism si Fond Locativ din cadrul Primariei orasului 
Rovinari; 

•	 Prevederile OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 426/2001; 

•	 Prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a 
deseurilor; 

•	 Prevederile Legii TIr. 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; 

•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism si a Comisiei Economice din cadrul 

Consiliului Local Rovinari privind avizarea favorabila a proiectului de 
hotarare; 

•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 
locala. 

HOTARASTE: 

Art.l. Aproba achizitionarea in conditiile legii a unei suprafete de 4818 mp 
teren situat in orasul Rovinari, tarlaua nr. 90, proprietatea domnului Bacarin Mihai ( 
Bacarin Sevastita ) in vederea amenajarii unui depozit pentru desuri rezultate din 
materiale de constructii . 

Art. 2. Imputemiceste Primarul orasului Rovinari, judetul GOlj, jr. Filip Dorin 
sa faca demersurile necesare in vederea achizitionarii terenului prevazut la art. 1. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; Director executiv ec. Miu Grigore, Biroul 
Investitii, Biroul Contabilitate, Biroul Urbanism si comp.Secretariat din cadrul 
institutiei 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 07.03.2007 cu un numar de 13 
voturi pentru. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ
 
ORAS ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL
 

HOTARARE
 
privind aprobarea schimbarii destinatiei Punctului termic nr. 7 Rovinari in Baie
 

Comunala.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere : 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Ir. Dorin Filip; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre ec. Miu 

grigore, director executiv in cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 Referat m. 4839/26.02.2007 intocmit de catre ing. Isac Polina sef Birou 

Investitii; 
•	 Adresa nr. 1597/22.01.2007 a Serviciului Public de Asistenta Sociala Rovinari 

"'--
- prin care se aduce la cunostiinta rezultatul unui sond~j de opinie ( consultare 
cetateneasca) cu privire la infiintarea unei bai comunale; 

•	 Prevederile Legii m. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare privind 
administratia publica locala; 

•	 Hotararea Consiliului Local Rovinari nr. 64/2006; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea favorabila a proiectului de 

hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

locala.
 
HOTARASTE:
 

Art.!. Aproba schimbarea destinatiei Punctului Termic nr. 7 Rovinari in Baie 
Comunala. 

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

Aceasta hotarare" a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 07.03.2007 cu un numar de 13 
voturi penru . 

E SEDINTA, 
arius Daniel 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea taxei de 50 lei/luna si plata e/val utiJitatiior pentru inehirierea 

loeuintele amenajate in eadrul bloeului Al din orasul Rovinari, judetul Gorj 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere : 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Raportul de specialitatenr intocmit de catre Director executiv ec. Miu Grigore 

din cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 Prevederile Legii nr 114/1996 legea locuintei cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
•	 Prevederile Legii nr 573/2003 Codul fiscal cu modificarile si completarile 

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

cu modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Economice privind avizarea fa,:,orabila a proiectului de 

hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

locala.
 
HOTARASTE:
 

Art.I. Aproba taxa de 50 lei /luna si plata elval utilitatilor pentru inchirierea 
locuintelor amenajate in cadrul blocului Al din orasul Rovinari, judetul Gorj. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; Serviciul public de Asistenta Sociala a] 
Consiliului Local Rovinari, Director executiv ec. Miu Grigore; Biroul Urbanism si 
Fond Locativ si comp.Secretariat din cadrul institutiei 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta extraordinara a Consiliului Local din 
data de 7.03.2007 cu un numar de 11 
voturi pent si 2 voturi impotriva. 

EDINTA, 
s Daniel 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea achizitionarii unei suprafete de 4818 mp teren situat in orasul 
Rovinari, tarlaua 90, proprietatea domnului Bacarin Mihai ( Bacarin Sevastita ) 

in vederea amenajarii unui depozit pentru deseuri rezultate din materiale de 
constructii . 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere : 

•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre ing. Podarelu 

Paul sef Birou Urbanism si Fond Locativ din cadrul Primariei orasului 
Rovinari; 

•	 Prevederile OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor aprobata cu modificari 
si completari prin Legea nr. 426/2001; 

•	 Prevederile Ordinului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare a 
deseurilor; 

•	 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; 

•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism si a Comisiei Economice din cadrul 

Consiliului Local Rovinari privind avizarea favorabila a proiectului de 
hotarare; 

•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 
locala.
 

HOTARASTE:
 

Art.I. Aproba achizitionarea in conditiile legii a unei suprafete de 4818 mp 
teren situat in orasul Rovinari, tarlaua nr. 90, proprietatea domnului Bacarin Mihai ( 
Bacarin Sevastita ) in vederea amenajarii unui depozit pentru desuri rezultate din 
materiale de constructii . 

Art. 2. Imputemiceste Primarul orasului Rovinari, judetul Gorj, jr. Filip Dorin 
sa faca demersurile necesare in vederea achizitionarii terenului prevazut la art. 1. 



Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; Director executiv ec. Miu Grigore, Biroul 
Investitii, Biroul Contabilitate, Biroul Urbanism si comp.Secretariat din cadrul 
institutiei 

EDINTA, 
ius Daniel 
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ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si 

cheltuieli al CONSILIULUI LOCAL ROVINARI pe anul 2006, aprobarea 
situatiilor financiare ale CONSILIULU LOCAL ROVINARl pe anul 2006 
inclusiv anexele la acestea 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI JUDETUL CORJ 
Avand in vedere : 

art.57 aliniatl si aliniat 4 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale; 
raport privind contul de executie bugetara al veniturilor pentru anul 2006 
nr.6284/26.03.2007 intocmit de catre ec. Stamatoiu Corina Sefbirou ITL; 
raport privind contul de executie bugetara pentru anul2006 nr.6295/26.03.2007 
intocmit de catre ec. Ungureanu Ion -Sef birou contabilitate; 
prevederile Legii nr.2lS/200 I privind administratia publica locala cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
proiectul de hotarare initiat de catre Filip Dorin-Primar al Orasului Rovinari; 
expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
raportul Comisiei Ecomonice privind avizarea favorabila a proiectului de 
hotarare; 
in temeiul art.38 din Legeanr.2IS/2001 privind administratia publica locala cu 
modificarile si completarile ulterioare: 

HOTARASTE 
ART. 1. Aproba contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al 

Consiliului Local Rovinari pentru anul 2006. 
ART. 2. Aproba situatiile financiare ale Consiliului Local Rovinari pentru 

anul 2006, inc1usiv anexele la acestea . 
ART.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primar Oras 

Rovinari, Director Executiv, Birou Contabilitate, Birou Investitii si 
Compartimentul Secretariat din cadrul institutiei. 

NR..:?I.... 

Aceasta hotarare a fost aprobata si 
adoptata in sedinta publica 
ordinara din data de 29.03.2007 cu 
un nT. de 11 vo ri pentru si 2 voturi 
impotriva 

VIZAT ENTR LE 
SECRETA. JR.NE MT 
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