
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind furnizarea de apa netratatii la gospodariile de pe raza Comunei Turburea 
pana la finalizarea proiectului MODERNIZARE PUT ,MODERNIZARE ~I DOTARE 

STATIE DE CLORINARE DIN SAT TURBUREA ,CO MUNA TURBUREA ,JUDETUL GORJ,, 
finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala 

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

contractul de finantare nr.1637 /11.10.2017 incheiat cu MDRAP pentru obiectivul 
de investitii ,,MODERNIZARE PUT ,MODERNIZARE ~I DOTARE STATIE DE 
CLORINARE DIN SAT TURBUREA ,COMUNA TURBUREA ,JUDETUL GORJ,, 
raportul intocmit de Serviciul Public de Gospodarire Comunala Turburea 
Prevederile art. 3 alin. 1, art. 8 alin. 1 si 2, lit. a, d din Legea nr. 51/2006 privind 
serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata; 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
in temeiul prevederilor art.36, alin 2, lit.a din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata ~i actualizata 

HOTARA~TE: 

Art.1 Apa furnizata de Serviciul Public de Gosopdarire Comunala Turburea la gospodariile 
de pe raza Comunei Turburea va fi folosita doar pentru menaj pana la finalizarea 
proiectului MODERNIZARE PUT ,MODERNIZARE SI DOTARE STATIE DE CLORINAREDIN 
SAT TURBUREA ,COMUNA TURBUREA ,JUDETUL GORJ,, finantat prin Programul National 
de Dezvoltare Locala , intrucat apa extrasa din foraje nu indepline~te conditiile de 
potabilitate. 
Art.2 Prevederile prezentei hotarari se vor aduce aduce la cuno~tiinta cetatenilor comunei 
Turburea prin afi~are prin grija Serviciului Public de Gospodarire Comunala Turburea 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Serviciului Public de Gosopdarire Comunala 
Turburea, Primarului Comunei Turburea ~i Institutiei Prefectului Gorj 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 16 MARTIE 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numlir de __ voturi impotrivli, un numlir de -- abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti . 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSIUUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea cofinanfarii investifiei - f nfiinfarea sistemului de distribU,tie gaze 
naturale in satele Poiana 5i Cocorova, aparfinatoare Comunei Turburea, 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 

Prevederile Ordinului nr. 5/05.02.2009 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru proiectarea , executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze 
naturale 

Prevederile Ordinului nr.37 /2013 pentru aprobarea metodologiei pentru 
elaborarea studiilor de fezabilitate si solicitarea avizului Autoritatii Nationale de 
Reglementare in domeniul Energiei in vederea initieri procesului de atribuire a 
concesiunii serviciului public de distributie gazelor naturale 

Adresa Distrigaz Sus Retele Engie nr. 198/2018 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Raportul nr. 2422/16.03.2018 intocmit de compartimentul de specialitate 
In Conformitate cu prevederile art. 44 si art 45 din Legea nr.273/2006 privind 

finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare 
in temeiul art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice 

locale ,republicata 

HOTARA$TE 
ART.1. Se aproba infiintarea sistemului de distributie gaze naturale satele Poiana §i 
Cocorova , apartinatoare Comunei Turburea , judetul Gorj si incheierea contractului de 
cofinantare cu Distrigaz Sud Retele si ENGIE Romania in vederea realizarii acestei 
investitii. 

ART.2. Realizarea sistemului de distributie gaze naturale in satele Poiana §i Cocorova 
se va efectua prin cofinantare de catre Comuna Turburea , in cota parte de 98 °/o din 
valoarea totala estimata de 1.797.750 lei fara TVA. 

ART.3. Sumele necesare pentru cofinantare vor fi prevazute in Bugetul de Venituri ~i 
Cheltuieli al Comunei Turburea pe anii 2018,2019,2020 
ART.4. Plata sumelor necesare pentru cofinantare se va face in mai multe tran~e pe 
durata desfa~urarii lucrarilor. 




