
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii, numarul de personal si
 
funetiilor pubIice repartizate pe cIase, grade profesionale si trepte de salarizare
 
pentru aparatul propriu de specialitate al Primariei orasului Rovinari incepand
 

cu data de 01.05.2007.
 

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

•	 Avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 1017374/13.04.2007; 
•	 Prevederile Legii nr. 188/1999, republicata privind statutul functionarilor 

publici; 
•	 Prevederile Legii ill. 16112003 privind unele masuri pentru asigurarea 

transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si III 

mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile SI 

completarile ulterioare; 
•	 Prevederile HG nr. 1209/2003 privind cariera functionarilor publici 
•	 Raportul de specialitate intocmit de catre ec. Barbonie Cosmin din cadrul 

Compartimentului Resurse umane - salarizare; 
•	 Legea nL 215/2001 privind administratia publica locala; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Primar Jr. Dorin Filip; 
•	 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.I. Aproba Organigrama, StatuI de functii, numaruI de personalsi functiile 
publice repartizate pe clase , grade profesionale si trepte de salarizare pentru aparatul 
propriu de specialitate al Primariei orasului Rovinari incepand cu data de 01.05.2007. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari ; Compartimentul Resurse umane-salarizare si 
Compartimentul Secretariat din cadrul institutiei 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea infiintarii Comitetului de Dezvoltare Socioeconomica al
 

orasului Rovinari structurat pe consilii consultative
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ,
 

Avand in vedere:
 

•	 Prevederile aUG nr. 64/1997 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru 
Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere; 

•	 Prevederile Legii nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de imprumut dintre 
Romania si Banca Intemationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru 
finantarea Proiectului privind inchiderea minelor, refacerea mediului si 

. . 
regenerarea SOClOeconomlca; 

•	 Prevederile Hg nr. 347/2005 privind asigurarea conditiilor de implementare a 
prevederilor Proiectului de inchidere a minelor, refacere a mediului si . .
regenerare soclOeconomlca 

•	 Proiectul de hotarare initiat de consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism si Juridice privind avizarea proiectului de 

hotarare; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare nr. 7484/24.04.2007, intocmit 

de catre ing. Iosu Cosmin din cadrul Compartimentului Integrare Europeana; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 I privind administratia publica 

locala.
 
HOT ARASTE:
 

Art.l. Aproba infiintarea Comitetului de Dezvoltare Socioeconomica al 
orasului Rovinari, judetul Gorj cu urmatoarea componenta : 

1) cons Iosu Vasile Cosmin si cons Podarelu Paul Alexandru - reprezentanti ai 
administratiei publice locale; 

2) d-na Pupaza Tarbina Ileana si d-l Frangulea Constantin - reprezentanti ai 
organizatiilor neguvemamentale; 

3) d-l Nagara Nicolae si d-na Gheorghita Laura - reprezentanti ai sistemului de 
invatamint; 

4) d-l Logascu Mihai - reprezentant Administratia Finantelor Publice; 
5) D-I Danau Constantin - reprezentant IMM - uri.; 
6) D-I Staicu Eugen si d-l Mihai Constantin - reprezentanti ai agentilor 

economlCI; 



7) D-I Sitaru Mihai si d-na Crisan Ana - reprezentanti ai Consiliului Local 
Rovinari; 

8) D-I Cotruna Dumitru - reprezentant Serviciul de Asistenta Sociala Rovinari; 
9) D-I Voinea Ion, d-l Pasarin Vasile - reprezentanti ai cetatenilor 
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul orasului Rovinari, persoanele nominalizate la articolul 1; 
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 27.04.2007cu un numar de 15 
voturi pentru . 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea studiului de oportunitate in vederea concesionarii prin
 

incredintare directa a unei suprafete de 200 mp teren situat in orasul Rovinari,
 
strada Jiului, in incinta Grupului Scolar Rovinari, teren ocupat de consructia 


spalatorie, proprietatea d-Iui Nicu Marin
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Cererea nr. 7371/20.04.2007 a domnului Nicu Marin; 
•	 Factura fisca1a nr. 3911631/20.10.2006 prin care domnu1 Nicu Marin a 

achizitionat de la Sc Cazare Cantine Rovinari Sa cladirea , spalatorie , 
•	 Prevederile aUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune a 

bunurilor proprietate publica; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare , nr. 7487/24.04.2007 intocmit 

de catre ing. Podarelu Paul, sefBirou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarar~; 

•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba concesionarea prin incredintare directa domnului Mihai Marian 
a unei suprafete de 200 mp teren situat in orasul Rovinari, strada Jiului, in incinta 
Grupului Scolar, teren ocupat de constructia - spalatorie. 

Art.2. Cu ducerea la indepJinire 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 27.04.2007 cu un numar de 15 
voturi pentru si un vot impotriva. 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea taxei de 4 lei/mp/luna ce se va percepe pentru inchirierea in
 

conditiile legii a terenurilor apartinind domeniului public sau privat ale
 
Consiliului Local Rovinari, ocupate ocazional de terase in aer Iiber.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Referatul nr. 1480/19.01.2007 intocmit de catre ing. Podarelu faul sef Birou 

Urbanism si Fond Locativ din cadrul Primariei orasului Rovinari; 
•	 Hotararea Consi liului Local al orasului Rovinari nr. 125/31.08 .2005; 
•	 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 

acesteia; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Sitaru Mihai; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare, nr. 7423/24.04.2007 intocmit 

de catre ing. Podarelu paul sefBirou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 Clin Legea nr.215/200 1 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba taxa de 4 lei/mp/luna ce se va percepe pentru inchirierea in 
conditiile legii a terenurilor apartinind domeniului public sau privat ale Consiliului 
Local Rovinari, ocupate ocazional de terase in aer liber. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ ; Biroul 
ITL si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL
 

HOTARARE
 
privind aprobarea prelungirii cu 0 perioada de cind ani a contractului de
 

inchiriere nr. 1835/05.06.2002, avind ca obiect suprafata de 53 mp spatiu in
 
cadrul BJocului AI-parter.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Cererea nr. 7112/17.04.2007 a doamnei Osiac Elena, administrator al SC 

OSIFARM SRL; 
•	 Contractul de inchiriere nr. 1835/05.06.2002; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare nr. 7435/24.04.2007 intocmit de 

catre ing. Podarelu Paul - sefBirou Urbanism si Fond Locativ; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de consiIier 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. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba prelunglrea pe 0 perioada de 5(cinci) ani a contractului de 
inchiriere nr. 1835/05.06.2002, avind ca obiect suprafata de 53 mp spatiu in cadrul 
Blocului Al - parter. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Biroul Urbanism si Fond Locativ S1 

'---..-- comp.Secretariat din eadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost adoptata si aprobata 
in sedinta ordinara a Consiliului Local din 
data de 27.04.2007 eu un numar de 15 
voturi pentru . 

NR. 57 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea participarii consilirilor locali ai orasului Rovinari la cursuri 
de pregatire, formare si perfectionare organizate de catre institutii specializate 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 

•	 Proiectul de hotarare initiat de domnul consilier Ciobanu Marius Daniel; 
•	 Raportul de specialitate nr. 7667/2007 intocmit de catre ec. Barbonie Cosmin 

din cadrul Compartimentului Resurse Umane salarizare din cadrul Primariei 
orasului Rovinari; 

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

•	 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 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.t. Aproba participarea consilierilor locali ai orasului Rovinari, judetul Gorj 
la cursuri de pregatire, forrnare si perfectionare organizate de catre institutii 
specializate. 

Art.2. Participarea la cursuri se face pe baza de cerere, aprobata de catre 
ordonatorul principal de credite, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate. 

Art.3. 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. 

NR.58
 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE
 
privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice pentru obiectivele de
 

investitii Reabilitare Strada Pacii; Reabilitare strada Termocentralei; reabilitare
 
strada Aleea Scolii; Reabilitare strada Tineretului; Locuinte colective.
 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ
 

Avand in vedere:
 
•	 Proiectul de hotarare initiat de catre domnul consilier Sitaru Mihai; 
•	 Raportul de specialitate nr. 6801/05.04.2007 intocmit de catre domnul Director 

executiv ec. Miu Grigore; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de domna.rconsilier 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 documentatiile tehnico-economice pentru urmatoarele obiective 
de investitii: 

1) Reabilitare Strada Pacii cu covor asfaltic Ba 8, de 4 cm grosime - cu 0 

valoare C+M de 118.299,38 lei; 
2) Reabilitare Strada Termocentralei cu covor asfaltic Ba 8 de 4 cm 

grosime cu 0 valoare C+M de 197.969,33 lei; 
3) Reabilitare Strada Aleea Scolii cu covor asfaltic Ba 8, de 4 cm 

grosime - cu 0 valoare C+M de 150.328,25 lei; 
4) Reabilitare Strada Tineretului cu covor asfaltic Ba 8, de 4 cm grosime 

cu 0 valoare C+M de 458.403,04 lei; 
5) Locuinte colective zona centrala Bulevardul Minerilor cu 0 valoare 

C+M de 3.000.000 lei. 
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 27.04.2007cu un numar de 15 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORAS ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea unui contract de parteneriat intre Scoala Generala nr. 1 

Rovinari si Consiliul Local Rovinari in vederea derularii proiectului 
international OUR PLANET,OUR PROBLEM,OUR SOLUTION 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 
•	 Proiectul international OUR PLANET, OUR PROBLEM, OUR SOLUTION; 
•	 Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata; 
•	 Prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
•	 Raportul de specialitate la proiectul de hotarare intocmit de catre secretar oras 

Rovinari jr. Neamtu Florin; 
•	 Proiectul de hotarare initiat de Consilier Sitaru Mihai; 
•	 Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
•	 Raportul Comisiei Juridice privind avizarea proiectului de hotarare; 
•	 In temeiul art.38 si 46 din Legea nr.2IS/2001 privind administratia publica 

locala. 
HOTARASTE: 

Art.I. Aproba un contract de parteneriat intre Scoala Generala nr. 1 Rocvinari 
si Consiliul Local al orasului Rovinari in vederea derularii proiectului international 
OUR PLANET, OUR PROBLEM, OUR SOLUTION. 

Art.2. Aproba Participarea Consiliului Local Rovinari la proiectul mentionat la 
articolul 1 cu urmatoarele sume, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate, 
defalcate pe ani astfel ; 

-	 anul 2007 - echivalentul in lei a 2.200 euro ; 
-	 anul 2008 - echivalentul in lei a 2.200 euro ; 
-	 anul 2009 - echivalentul in lei a 2.200 euro ; 
Art.3. eu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se 

insarcineaza Primarul orasului Rovinari; Director executiv ec Miu Grigore ; Biroul 
Contabilitatae si comp.Secretariat din cadrul institutiei. 
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