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ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
privind aprobarea rectificarii Bugetului local de venituri si cheltuieli
 

pe trim.II al anului 2008, in sensul cresterii acestuia cu suma de 2330 mii lei,
 
dupa cum urrneaza:
 

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

-Contul de executie al bugetului localla data de 21.03.2008; 
) -Bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Rovinari aprobat pentru anul 2008; 

-Raportul de specialitate nr. 8302/21.04.2008 intocmit de catre ec. Stamatoiu 
Corina sef Birou ITL; 

-Raportul de specialitate nr. 8304/21.0.2008 intocmit de catre ing.Bobei Nicoleta 
din cadrul Comp.Investitii; 

-Hotararea nr.370/31.03.2008 privind repartizarea unor sume din transferuri din 
bugetul de stat catre bugetele locale; 

-Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Gorj nr.278411 0.04.2008; 
-Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Gorj nr.2785/10.04.2008; 
-Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Gorj nr.2938114.04.2008; 
-Prevederile Legii nr. 273/2006 - Legea finantelor publice locale; 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Rovinari privind 

avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

. HOTARASTE: 

Art.1. Aproba rectificarea Bugetului local de venituri si cheltuieli pe trimestrul II 
al anului 2008 in sensul cresterii acestuia cu suma de 2330 mii lei astfel : 

1) venituri - se majoreaza eu suma de 2330 mii lei astfel: 
cod 42.02.14 - finantarea cheltuielilor de capital la unitatile de invatamant 
preuniversitar +2307 mii lei 
cod 16.02.03 - taxe si tarife pt. Eliberare de licente + 12 mii lei 
cod 18.02.50 - alte impozite si taxe + 6 mii lei 



cod 30.02.03 - restituiri de fonduri din anii precedenti + 2 mii lei 
cod 33.02.08 - venituri din prestari servicii + 2 mii lei 
cod 34.02.02 - taxe extrajudiciare de timbru + 1 mii lei 
2) cheltuieli - se majoreaza cu suma de 2330 mii lei astfel : 
-65.02.00 - INVATAMANT +2307 mii lei 
Titlul X - Active nefinanciare - 65.02.71.01.01 - Constructii 
A.Obiective in continuare 
-pozitia 1 - reabilitare Gradinita PN nr.l oras Rovinari + 84 mii lei 
-pozitia 3 - obiectiv de investitii - Gradinita PN oras Rovinari + 32 mii lei 
-pozitia 4 - obiectiv de investitii, reabilitari si dotari investitionale - Grup Scolar 
Industrial, oras Rovinari + 2100 mii lei 
-pozitia 5 - reabilitare Gradinita nrA oras Rovinari + 32 mii lei 
- pozitia nr. 6 - reabilitare Gradinita PN nr. 3 oras Rovinari + 28 mii lei; 
-pozitia 7 - reabilitare Scoala c1asele I - VIII nr.l oras Rovinari + 31 mii lei 
-68.02.00 - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA + 11 mii lei 
Titlul X - Active nefinanciare - 68.02.71.01.01 - Constructii 

B.Obiective noi 
-pozitia 2 - centrala termica si sistem de incalzire bi. C1 + 11 mii lei 
67.02.00 - CULTURA,RECREERE, RELIGIE + 12 mii lei; 
Titlul X - Active nefinanciare - 67.02.71.01.02 - Masini, echipamente si 

mijloace de transport; 
C. Alte cheltuieli de investitii I dotari 

- pozitia nr. 6 - Sistem de filtrare + 12 mii lei 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
.Administrator public jr. Podaru Constantin, Biroul Contabilitate, Comp.Investitii si 
Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

... 
Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 

NR. .:t:~ ........ In sedinta publica ordinara din data de 
22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru 



ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 

privind aprobarea Organigrama, StatuI de functii, Statului de personal,
 
Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2008, valabile
 

cu 01.05.2008 pentru Directia de Servicii Comunale Rovinari
 

)	 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 

-Prevederile Legii nr.188/1999, republicata, cu completarile Sl modificarile 
ulterioare, privind statutul functionarilor publici; 

-Prevederile Legii nr.32612003, republicata si modificata cu completarile 
ulterioare privind serviciile publice de gospodarire comunala; 

-Ordinul A.N.F.P. nr.7660/2006 privind aprobarea instructiunilor pentru 
elaborarea planului de ocupare a functiilor publice; 

-Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala - republicata; 
-Raportul de specialitate la proiectul de hotarare nr.1746/22.04.2008, intoemit de 

catre ing. Rotocol Sever - director al Directiei de Servicii Comunale Rovinari;
 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin;
 

,	 -Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

HOTARASTE: 

Art,!. Aproba Organigrama, StatuI de functii, StatuI de personal, Planul de 
ocupare al functiilor publice pentru anul 2008, valabile cu 01.05.2008 pentru Directia 
de Servicii Comunale Rovinari,conform anexelor nr. 1,2 si 3 care fac parte integranta 
din prezenta hotarare. 



Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari; 
Administrator public jr. Podaru Constantin; Directia de Servicii Comunale Rovinari si 
Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
NR... 1.f....... In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru 

VIZAT P 
SE 

Cons. Jr. Nl-.nn~."n 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
ORASUL ROVINARI 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI 

HOTARARE 
privind aprobarea completarii Statutului Asociatiei Clubului Sportiv Jiul Rovinari 

cu obiectul de activitate - lupte si club columbofil 

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

-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin; 
-Prevederile Legii nr.393/2004 privind statutul alesilor locali cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Rovinari privind 

avizarea favorabila a proiectului de hotarare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

HOTARASTE: 

Art.I. Aproba completarea Statutului Asociatiei Clubului Sportiv Jiul Rovinari 
cu obiectul de activitate - lupte si club columbofil. 

Art.2.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari, 
Administrator public jr. Podaru Constantin, Compartimentul Juridic din cadrul 
institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
NR ;r.{;~ .. In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 Cli un numar de 14 voturi pentru 



ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
privind acordarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 10 mp. Teren situate in orasul 
Rovinari - Bulevardul Minerilor, Agentiei de Protectiea Mediului Gorj in vederea 

amplasarii unui panou de informare a publicului. 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 

- Contractul inchieiat intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si 
\'	 Datamat Italia, in baza acordului cadru de imprumut intre Romania si Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei prin care a fost atribuit orasului Rovinari un panou de 
infonnare a publicului ce va afisa date cu privire la calitatea aerului; 

- Conventia de parteneriat nr. 4209/28.02.2008 inchieiata intre Agentia de 
Protectia Mediului Gorj si Primaria orasului Rovinari; 

-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei de Urbanism privind avizarea favorabila a proiectului de 

hotarare; 
-In temeiu136 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

HOTARASTE: 

Art.I. Aproba acordarea cu titlu gratuit a unei suprafete de 10 mp. Teren situat in 
orasul Rovinari - Bulevardul Minerilor , Agentiei de Protectia Mediului Gorj in vederea 
amplasarii unui panou de informare a publicului ce va afisa date cu privire la calitatea 
aerului. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari; 
Administrator public jr. Podaru Constantin; si Compartimentul Juridic din cadrul 
institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
:.t;rNR .	 In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru. 
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ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
privind aprobarea cofinantarii in procent de minim 10% a Consiliului Local Rovinari la 

obiectivul " Colector canalizare ape uzate oras Rovinari" 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 

- Programul de coeziune economica si sociala PHARE 2006 - schema de
 
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public - in sectoarele prioritare de
 
mediu;
 

- raport de specialitate ill. 8359/2008 intocmit de catre ec. Miu Grigore - director 
executive; 

-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin; 
. -Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 

-Raportul Comisiei Economice privind avizarea favorabila a proiectului de 
hotarare; 

-In temeiul 36 si 45 din Legea ill. 215/2001 privind administratia publica locala
o republicata; 

HOTARASTE: 

Art,1. Aproba cofinantarea in procent de minim10% a Consiliului Local Rovinari 
la obiectivul " Colector canalizare ape uzate oras Rovinari 

Art,2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari; 
Administrator public jr. Podaru Constantin; Compartiment Fonduri exteme; si 
Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
NR..ffl . In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru. 



ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul " Colector canalizare ape uzate 

oras Rovinari" 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere; 

- Programul de coeziune economica si sociala PHARE 2006 - schema de 
investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public - in sectoarele prioritare de 
mediu; 

- raport de specialitate nr. 8360/2008 intocmit de catre ec. Miu Grigore - director 
executive; 

-Proiectul de hotarare initiat de catre Primar jr. Filip Dorin; 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-Raportul Comisiei Economice privind avizarea favorabila a proiectului de 

hotarare; 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

HOTARASTE; 

Art.I. Aproba studiului de fezabilitate la obiectivul " Colector canalizare ape 
uzate oras Rovinari 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Primarul orasului Rovinari; 
1t""' Administrator public jr. Podaru Constantin; Compartiment Fonduri exteme; si 

Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
NR..l.~........ In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru. 
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ROMANIA
 
JUDETUL GORJ
 
ORASUL ROVINARI
 
CONSILIUL LOCAL ROVINARI
 

HOTARARE 
privind aprobarea punerii in executare a Deciziei nr. 2109/28 noiembrie 2006 a Curtii 

de Apel Craiova Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI ROVINARI, JUDETUL GORJ 

Avand in vedere: 

- Adresa nr. 6732/02.04.2008 a domnului Iordache Dumitru; 
- Decizia nr. 2109/28 noiembrie 2006 a Curtii de Apel Craiova sectia Contencios 

\ Administrativ si Fiscal; 
- Hotararea Consiliului Local al orasului Rovinari nr. 73/27.03.2008. privind 

repunerea in functia de viceprimar al orasului Rovinari a domnului Iordache Dumitru, 
incepind cu data de 27.03.2008; 

-Proiectul de hotarare initiat de catre consilier Cretan Ileana;
 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare;
 
-Raportul Comisiei Juridice privind avizarea favorabila a proiectului de hotarare;
 
-In temeiul 36 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

republicata; 

HOTARASTE: 

Art.!. Aproba punerea in executare a Deciziei nr. 21091 28 noiembrie 2006 a 
Curtii de Apel Craiova sectia Contencios Administrativ si Fiscal. 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza Administrator public jr. Podaru 
Constantin; Biroul Contabilitate; si Compartimentul Juridic din cadrul institutiei. 

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata 
NR. 8:0 .. In sedinta publica ordinara din data de 

22.04.2008 cu un numar de 14 voturi pentru. 

VIZAT PT 
SEC 

Cons. Jr. Ne 


