
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si a celorlalte bugete pe sectiuni 

Consiliul Local al comunei Turburea ,jud. Gorj ; 
Avand in vedere: 

- raportul prezentat de catre contabilul primariei inreg. la nr 1463/15.02.2018_ 
- raportul prezentat de catre contabilul Liceului Tehnologic Turburea cu nr 307 /01.02.2018 
- raportul prezentat de catre contabilul SPGC Turburea cu nr .120/15.02.2018 
- Prevederile Legii 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018 
- Prevederile din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 
prevederile art. 36 alin 2 Lit b) 4 lit. a) din Legea 215/2001republicata; privind administratia 
publica locala ; 
adresa cu nr. 906/23.01.2018 a Consiliului Judetean Gorj 
Deciziile nr.1,2,3/2018 a sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Gorj 
rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate ale Consiliul Local Turburea 
in temeiul art.45 alin 2 lit a, din lcgea 215/2001 privind administratia publica locala; 

HOTARASTE: 
Artl . Aprobarea bugetului general al comunei Turburea, judetul Gorj pe anul 2018, la venituri in suma 

de 6026,400 mii lei, iar la cheltuieli 6026,400 mii lei, sectiunea de functionare venituri in suma de 4878,40 
mii lei, cheltuieli 4878,40 mii lei, sectiunea de dezvoltare venituri in suma de 1148 mii lei, cheltuieli 1148 mii 
lei; 

Art 2. Aprobarea bugetului local al comunei Turburea , judetul Gorj pe anul 2018, conform anexelor 
nr.1 ce face parte componenta din prezentul proiect de hotarare 

Art.3. Aprobarea bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii- al 
~omunei Turburea, judetul Gorj pe anul 2018 conform anexelor nr.2 ce face parte componenta din prezentul 
proiect de hotarare 
Art.4 .. Aprobarea programul de de investitii pe anul 2018, conform anexei nr.3 
Art.5. Aprobarea numarului de personal ,conform statului de functii pentru anul 2018 pe capitole bugetare 

de finantare conform anexei nr.4 
Art6 Excedentul bugetului local inregistrat al 31. 12.2017 in suma de 6337,87 lei va fl utilizat pentru 

acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile §i cheltuielile secpunilor de 
functionare §i dezvoltare in anul curent. 
Art7 Primarul comunei Turburea si biroul contabilitate ,impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului Comunei Turburea vor asigura executia bugetului impreuna cu reprezentantii Liceului 
Tehnologic Turburea si Serviciului Public de Gospodarire Comunala Turburea. 

Art.8 Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Turburea ,in termenul 
prevazut de lege , primarului comunei Turburea ,Institutiei Prefectului Judetului Gorj si se aduce la 
cunostiinta publica prin afisare Ia sediul Primariei Turburea 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . ---==-

Nr.17 
15 FEBRUARIE. 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, Di;A 



JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind alocarea sumei de 10 000 lei pentru organizarea manifestarilor 

ocazionate de ziua de 8 Martie - Ziua Internationala a Femeii 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare initiat de catre primar-Birca Ion 
-Referat de specialitate inregistrat sub numarul 1465/15.02.2018 din partea 

rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului Local 
In conformitate cu dispozitiile art. 5 alin. 3, art. 20 alin. 1 lit. "h", "i", din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
. In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 1, alin. 4 lit.,,a", alin. 6 lit. "a" pct. 4, 
art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , 

HOTARA~TE: 

Art.1. Aproba alocarea din bugetul local a sumei de 10 000 lei, pentru 
organizarea manifestarilor ocazionate de ziua de 8 Martie - Ziua 
Internationala a Femeii. 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica: Primarului Comunei Turburea , 
Institutiei Prefectului Judetului Gorj si se aduce la cunostinta publica prin 
afisare. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un nµmar de ">""'s~btineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind aprobarea acordarii si distribuirii de pachete cu produse alimentare (Pachete 

Pascale) in valoare de 30.000 lei , in conditiile legislatiei in vigoare pentru persoanele 
beneficiare de venitul minim garantat ,persoanele cu handicap si alte persoane cu venituri mici 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
Avand in vedere: 

-Proiectul de hotarare initiat de catre primar-Birca Ion 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare 
-Referat de specialitate inregistrat sub numarul 1465/15.02.2018 din partea Compartimentului de 
Asistenta Sociala Turburea 
-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-In temeiul art. 36 si 35 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata. 

HOTARA~TE: 

Art.l.Aproba acordarea si distribuirea de pachete cu produse alimentare (Pachete Pascale) in 
valoare de 30.000 lei, in conditiile legislatiei in vigoare pentru persoanele beneficiare de venitul 
minim garantat ,persoanele cu handicap si alte persoane cu venituri mici cu ocazia sarbatorilor 
pascale. 
Art.2.Beneficiile de asistenta sociala constand in pachete alimentare se vor distribui conform 
referatului de specialitate inregistrat sub numarul 1465/15.02.2018 intocmit de Compartimentul 
de Asistenta Sociala. 
Art.3.Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale ,cu 
modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 4.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Turburea, Biroul 
Contabilitate, Compartimentul de Asistenta Sociala. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numiir de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 

Nr.19 
15 FEBRUARIE. 2018 

PRE~EDINTE DE ~EDINfA, 
Pu~cu Marioara 

Jm1 CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, D¥i/ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind alocarea sumei de 30.000 lei pentru organizarea Zilei Comunei Turburea ,, 

Rusalile, Fii Satului , in ziua de RUSALII 
Consiliul Local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

Avand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului; 
- Raportul compartimentului de specialitate; 
- prevederile art.4 ~i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ~i combaterea marginalizarii sociale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 privind Legea asistentei sociale; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
compeltarile ulterioare; 
- prevederile art.2 din Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 
republicata; 
- prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale; 
- prevederile art. 36, alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
in temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
HOTARA~TE: 

Art.1 Aprobarea alocarii sumei de 30 .000 lei pentru organizarea Zilei Comunei Turburea,, 
Rusalile, Fii Satului , in ziua de RUSALII 
Art.2. Se aproba contractarea unei formatii artistice pentru promovarea sarbatorii atmosferei 
Zilei Comunei Turburea ,, Rusalile, Fii Satului . 
Art.3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei Turburea. 
Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Gorj,Primarului comunei 
Turburea,Biroului Contabilitate,cetatenilor comunei prin afi~are; 

Aceasta hotaril.re a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 

Nr.20 
15 FEBRUARIE. 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, DYii/ 



ROMANIA, 
JUDETUL GORJ, 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTAIUREA 
Privind alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea ~i sarbatorirea ,,Zilei 

Internationale a Varsnicilor,, 
Consiliul local Turburea al comunei Turburea 
A vand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului; 
- Raportul compartimentului de specialitate 
- prevederile art.4 ~i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ~i combaterea marginalizarii sociale cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 privind Legea asistentei sociale; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
compeltarile ulterioare; 
- prevederile art.2 din Legea nr. 17 /2000, privind asistenta sociala a persoanelor 
varstnice, republicata; 
- prevederile Legii nr.292/2011 a asistentei sociale; 
- prevederile art. 36, alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct.2 din Legea nr.215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
in temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 10.000 lei pentru organizarea ~i sarbatorirea 
,,Zilei Internationale a Varsnicilor,,din bugetul local pentru sarbatorirea acestei zile 
Art.2. Cu ducerea la lndeplinire a prezentei se lncredinteaza primarul comunei 
Turburea. 
Art.3. Persoana nemultumita se poate adresa lmpotriva prezentului act administrativ 
instantei competente in conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind 
contenciosul administrativ. 
Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectuluijudetului Gorj; 
- Primarul comunei Turburea; 
- Contabilitate; 
- Cetatenii comunei prin afi~are; 
- Dosarul ~edintei. 

Aceasta hotariire a fost adoptata de Consiliul Local in liedinta din 15 FEBRUARIE .. 2018 , cu un numar de 12 

voturi pentru, un numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti 

Nr.21 
15 FEBRUARIE. 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, 

D~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea sumei de 5000 lei pentru organizarea hramului Biserici Poiana ~i 

Cocorova de SF Dumitru , sume prevazute in Bugetul local al anului 2018 

Consiliul Local al comunei Turburea 
A vand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului 
- Raportul compartimentului de specialitate 
- prevederile art.4 ~i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala !n administratia 
publica; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ~i combaterea marginaliziirii sociale cu modificiirile ~i 
completiirile ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 privind Legea asistentei sociale; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificiirile ~i 
compeltarile ulterioare; 
- prevederile art.2 din Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 
republicata; , 
-prevederile art. 36, al in. ( 4) lit. "a", alin. ( 6) lit. "a" pct.2 din Legca nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-in temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificiirile ~i completarile ulterioare; 

HOTARA~TE: 

Art.I. Aprobarea sumei de 5000 lei pentru organizarea hramului Biserici Poiana ~i Cocorova de 
SF Dumitru , sume prevazute in Bugetul local al anului 2018 
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Gorj pentru legalitate 
precum si cetatenilor comunei prin afisare la sediul Primariei 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in :;;edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 

Nr.22 
15 FEBRUARIE. 2018 

P~EDINTE DE ~EDINfA, 
Pu~cu Marioara 

);ii CONTRASEMNEAZA 

·~~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 5000 lei pentru organizarea hramului 

Biserici Sipotu de SF Mihail ~i Gavril , sume prevazute in Bugetul local al anului 2018 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
A vand in vedere: 
- Expunerea de motive a primarului; 
- Raportul compartimentului de specialitate. 
- prevederile art.4 ~i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica; 
- Legea nr. 116/2002 privind prevenirea ~i combaterea marginalizarii sociale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
- Legea nr. 292/2011 privind Legea asistentei sociale; 
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 
compeltarile ulterioare; 
- prevederile art.2 din Legea nr.17/2000, privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, 
republicata; 
-prevederile art. 36, alin. (4) lit."a", alin. (6) lit. "a" pct.2 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1. Aprobarea sumei de 5000 lei pentru organizarea hramului Biserici ~ipotu de SF Mihail ~i 
Gavril, sume prevazute in Bugetul local al anului 2018 
Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Gorj pentru legalitate 
precum si cetatenilor comunei prin afisare la sediul Primariei 

Nr.23 
15 FEBRUARIE. 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, Dv 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind alocarea sumei pentru sarbatorirea Zilei nationale a Romaniei - 1 
Decembrie 

Consiliul Local al Comunei Turburea 

Avand in vedere: 
referatul viceprimarului nr 1470/15.02.2018 
in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, art.36 alin.(1) ~i alin(2) lit.a din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului Local 
in temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 - Se aproba utilizarea sumei de 8000 lei din bugetul local, reprezentand cheltuieli 
necesare pentru sarbatorirea Zilei nationale a Romaniei - 1 Decembrie in comuna 
Turburea in anul 2018 
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul 
comunei prin compartimentul de specialitate. 

Aceastii hotarare a fost adoptatii de Consiliul Local in ~edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 

Nr.24 
15 FEBRUARIE. 2018 

P~EDINTE DE ~EDINf.i\, 
Pu~cu Marioara 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind alocarea sumei pentru ... pietruirea drumurilor sate,ti din Comuna 
Turburea:DS69, DS 70(CIRCOTA), DS 62 (Magazin Poiana), DS 61(Didel), 
DS60 (Gara Poiana-partial), DS 72,73 (Butisoaia partial), DS 54(Ursoaia -
partial), DS38 (Stroia), DS 12 ($coala Turburea) ,DS 1 (Cioveie) deteriorate 
pe anumite portiuni datorita conditiilor metereologice. 

Consiliul Local al Comunei Turburea 

Avand in vedere: 
., referatul viceprimarului nr 1472/15.02.2018 

in baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, art.36 alin.(1) ~i alin(2) lit.a din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, . . . 

rapoartele comisiilor de spedalitate ale consiliului Local 
In conformitate cu art. 36 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile 
ulterioare; · '. · 
in temeiul art. 45 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare , · · . · · . 

HOTARA$TE : 

Art.1 - Se aproba utilizarea sumei de 65 000 lei din bugetul local, pentru pietruirea 
drumurilor sate§ti din Comuna Turburea: DS69, bs 70(CIRCOTA), DS 62 (Magazin 
Poiana ) , DS 61(Didel), DS60 (Gara Poiana-partial ), DS 72,73 (Butisoaia partial ), DS 
54(Ursoaia -partial) , DS38 (Stroia ) , DS 12 ($coala Turburea) ,DS 1 (Cioveie) 
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul 
comunei prin compartimentul de specialitate. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in !?edinta din 15 FEBRUARIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi lmpotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 

Nr.26 
15 FEBRUARIE. 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

D~ 




