
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
PRIVIND APROBAREA RECTIFICARil DE BUGET ~I VIRARE DE CREDITE PE ANUL 

2018 
Consiliul Local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

A vand in vedere : 
- referat prezentat de catre contabilul Primariei Turburea nr 2051/07.03.2018 
-contractul nr. 12240/27 .. 08.2015 lncheiat cu MDRAP 
- rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

prevederile art. 49 alin 4 lit din Legea 215/2001republicata, privind administratia publica locala 

in temeiul art.45 alin 2 lit a , din legea 215/2001 privind administratia publica locala ; 
HOTARA~TE: 

Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local atat la partea de venituri cat !?i la partea de cheltuieli 
cu suma de 575.160 lei astfel: 
- se aloca din fondul de rezerva, capitolul 54.04.05 ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia utoritatilor 
locale" : -10.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor bunurilor si serviciilor. 

BUGETUL LOCAL 
TOTAL VENITURI: 575.160 lei 
la partea de venituri : 

finantarea Programului National de Dezvoltare Locala - 42.02.65 - 575.160 lei 
TOTAL CHELTUIELI + 575.160 lei 
la partea de cheltuieli : 
la capitolul 74.02.06 ,,Canalizare !?i tratarea apelor reziduale" + 575.160 lei 

cheltuieli de capital: + 575.160 lei 
71.01.0 l Constructii( realizare sistem canalizare ~i statie epurare) + 575.160 lei 

la capitolul 54.04.05 ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale": -
10.000 lei 

50.04 - ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale": -10.000 lei 
la capitolul 51.02.03.01 ,,Autoritati executive": +10.000 lei 

10.01.01 ,,Salarii de baza": - 30.000 lei 
10.0l.30"Alte drepturi salariale in bani": -14.000 lei 

20.30.30" Alte cheltuieli cu bunuri si servicii" :+ 54.000 lei 
la capitolul 70.10. ,,Locuinte, servicii si dezvoltare ": 

20.01.30 ,,Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare": -3.000 lei 
20.30.30 ,,Alte cheltuieli cu bunuri si servicii": +3.000 lei 

Art.2 Biroul contabilitate va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Nr.27 
07.03.2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, Dl? 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea nivelului salariului de baza pentru functiile de Politist Local clasa III din 

aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turburea 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
Avand in vedere: 
- Raportul compartimentului resurse umane ; 
- raportul final al concursului organiyat pentru ocuparea functiilor de politest local 
- prevederile art. 11, art. 13, alin. (1) ~i art. 38, alin. 3, lit. a) din LEGEA-CADRU 

nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice; 
- procesul verbal de negociere nr.2050/07.03.2018 
-raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenja 1n activitatrea decizionala; 
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (9), art.45 alin.(1) ~i alin. (2), lit. a) 

din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art. 1 -Se aproba salariului de baza pentru funcjiile de Polijist Local clasa III 
din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Turburea in cuantum de 4350 lei 
lunar 

Art. 2. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre secretarul Comunei 
Turburea, primarului comunei Turburea , Biroului contabilitate ~i Institujiei 
Prefectului Judetul Gorj. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 07 MARTIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de -- abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 
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