
RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA 

RECTIFICARll DE BUGET ŞI VIRARE DE CREDITE PE ANUL 2018 
Consiliul Local al comunei Turburea ,jud. Gorj ; 

Avand in vedere: 
- raportul prezentat de catre contabilul primariei inreg. la nr 10008/03.12.2018 

- prevederile art. 36 alin 2 Lit b) 4 lit. a) din Legea 215/2001republicata, privind administratia publica locala 
- contractul de finantare nr. 914/24.08.2017 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice 
- rapoartele comisilor de specialitate ale Consiliului Local 
in temeiul art.45 alin 2 lit a, din legea 215/2001 privind administratia publica locala; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1. Se constituie fondul de rezervă ,capitolul 54.04.05 „ Fond de rezervă bugetară la dispoziţia 

autorităţilor locale" :55.000 lei. Se alocă din fondul de rezervă ,capitolul 54.04.05 „ Fond de rezervă bugetară la 
dispoziţia autorităţilor locale" :55.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor bunurilor şi serviciilor. 

Art. 2 Aprobarea rectificarii bugetului local atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, astfel: 
BUGETUL 1..0CAL 

TOTAL VENITURI:+ 195.870 lei 
• la partea de venituri:+ 195.870 lei 

- 42.02.65 „Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala": + 195.870 lei 
TOTAL CHELTUIELI:+ 195.870 lei 
51.02"Autorităţi publice si actiuni externe":+ 34.000 lei 

• Bunuri si servicii: + 34.000 lei 
-20.01.01."Furnituri de birou":+ 4.000 lei 
-20.01.05."Carburanti si lubrifianti": + 10.000 lei 
-20.01.08.„Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet": + 2.000 lei 
-20.30.01."Reclama si publicitate":+ 3.000 lei 
-20.30.30"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii": + 15.000 lei 
65.02 "Invatamant": + 195.870 lei 

• Cheltuieli de capital: +195.870 lei 
-71.01.01 "Constructii" (Reabilitare si modernizare ScoalaGimnaziala Poiana):+ 195.870 lei 
67.02.05.01 "Sport":+ 3.000 lei 

• Bunuri şi servicii : + 3.000 lei 
-20.30.30."Alte cheltuieli cu bunuri si servicii":+ 3.000 lei 
70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare": - 44.000 lei 

• Bunuri şi servicii: +11.000 lei 
-20.01.03. "Incalzit,iluminat si farta motrica" : + 11.000 lei( 70.02.06" Iluminat public si electrificari rurale": 

3.000 lei iar pe 70.02.50 "Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale": 8.000 lei) 
• Cheltuieli de capital: - 55.000 lei 

-71.01.01 "Constructii" (lnfiintare retea de distributie gaze naturale in satele Poiana si Cocorova): - 55.000 
lei 

74.02 "Protectia mediului": + 2.000 lei 
• Bunuri şi servicii : + 2.000 lei 

-20.30.30."Alte cheltuieli cu bunuri si servicii":+ 2.000 lei 
84.02"Drumuri şi poduri": + 5.000 lei 

• Bunuri şi servicii : + 5.000 lei 
-20.01.05."Carburanti si lubrifianti": + 5.000 lei 
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JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARARE 

privind darea in folosinta gratuita pe toata durata de viata a instalatiei electrice, cutre 
S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a energiei electrice, 
aferente lucrarii „ Extindere retea iluminat public in Comuna Turburea, Sat Poiana, 

Judetul Gorj, 

Consiliul Local al Comunei Turburea 

Avand in vedere: 
Prevederile Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr.123/2012, cu modificarile si 

completarile ulterioare 
- expunerea de motive, a Primarului Comunei Turburea; 
- raportul de specialitate 
; - adresa nr. 16279/16.06.2015, a Directiei Tehnic lnvestitii; - raportul comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate al Consiliului Local al municipiului Alexandria; 
- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, modificata 
si completata; 
- prevederile Ordinului A.N.R.E. nr.31/29.05.2013, pentru aprobarea Metodologiei privind 
reglementarea conditiilor pentru preluarea de capacitate energetic de distributie a energiei electrice. 
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. „c" din Legea nr. 215/23.04.2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
În temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) si alin. (3) si art. 115 alin. (1), lit. „b", din Legea nr. 215 din 
23.04.2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aproba darea in folosinta gratuita prin contract de comodat, pe toata durata de viata a 
instalatiei electrice, catre S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A., a capacitatilor energetice de distributie a 
energiei electrice, aferente lucrarii „ Extindere retea iluminat public in Comuna Turburea, Sat 
Poiana, Judetul Gorj, si acordarea dreptului de uz de servitute de trecere cu titlu gratuit asupra 
terenului pe care este amplasata instalatia electrica, pe toata durata 
Art.2. Se aproba Contractul de dare in folosinta gratuita prevazut in anexa nr.2, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
Art.3. Se imputerniceste Primarul Comunei Turburea sa semneze contractul de dare in folosinta 
gratuita si a actelor aditionale ulterioare care vor fi incheiate cu S.C. CEZ DISTRIBUTIE S.A. 
Art.4. Prin grija secretarului Comunei Turburea, prezenta hota rare va fi transmisa lnstitutiei 
Prefectului Judetului Gorj pentru verificarea legalitatii, Primarului Comunei Turburea . 
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