
RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA 

Privind alegerea presedintelui de sedinta ,de catre consiliul local al comunei 
Turburea ,jud. Gorj 

Consiliul local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

A vand in vedere : 
propunerile membrilor consilieri din cadrul sedintei sedinta ; 
prevederile art. 35 alin 2 din legea 215/2001, republicata ,privind administratia 
publica locala; 

- in temeiul art. 46 alin 1 din Legea215/2001, republicata ,privind administratia 
publica locala; 

HOTĂRĂŞTE 

ART. 1. Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni d-nl consilier 
Enache Constantin . 

Art.2. Presedintele de sedinta , împreuna cu secretarul unitatii administrativ 
teritoriale , isi asuma , prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate, in 
procesul verbal încheiat ca urmarea sedintei . 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 18 decembrie 2018 , cu un număr de 12 voturi 
pentru, un număr de __ voturi împotrivă, un număr de __ abţineri din totalul de 12 consilieri prezenţi. 

Nr.88 
18 decembrie 2018 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

DRA~;gv:~ 



RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HO TARARE 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019. 

Consiliul Local al comunei Turbureajudetul Gorj. 

A vind în vedere: 
-expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.36 alin.(4) litera c) din Legea nr.215/2001,republicata, privind administratia 
publica locala; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 ,republicata,privind administratia publica locala. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aproba impozitele si taxele locale pe anul 2019 ,conform anexei ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie inclusiv, a 
impozitului datorat pentru anul întreg de către contribuabili . 
Art.3.Taxa de salubrizare va fi achitată de toate gospodăriile cu excepţia ,gospodăriilor nelocuite 
şi a gospodăriilor la care nu are acces maşina de gunoi. Scutirea se va acorda în baza cereri 
depusă la sediul Primăriei Turburea ,Serviciului Public de Gospodărire Comunală Turburea 
pentru anul fiscal în curs ,sau în urma constatării de către o comisie constituită în acest scop la 
nivelul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Turburea 
Art.4 Compartimentul financiar-contabil va urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului ,Jud. Gorj , , în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se adduce la cunoştiinţă publică prin grija inspectorului din 
aparatul de specialitate al primarului prin afişere la sediul primăriei precum şi prin 
comunicarea tuturor persoanelor juridice în cauză . 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul~ din 18 decembrie 2018 , cu un număr de 12 voturi pentru, un 
număr de __ voturi împotrivă, un numă~__g_ ~tirl'Wi~totalul de 12 consilieri prezenţi. 
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RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOT ARARE 

PRIVIND DEFINITIVAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 
PUBLICE PE ANUL 2019 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI TURBUREA, JUDETUL GORJ, INTRUNIT IN 
SEDINT A ORDINARA , 

-avind in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 
Turburea , judetul Gorj , privind definitivarea programului anual al achizitiilor publice pe 
anul 2017.; 
-avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Turburea , judetul Gorj , privind definitivarea programului 
anual al achizitiilor publice pe anul 2018 ; 
-in baza Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitile publice 
-in baza art.12,13,14 din Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 395/02.06.2016 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitile publice 
-în baza art. 20 , alin. 1 , lit. « i « din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale , 
modificata si completata ; 
-rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. " b " , alin. 4 , lit. " e " , art. 45 , alin. I , art. 115 , alin. 1 , 
lit. « b « din Legea nr. 215 I 2001 privind administratia publica locala , republicata , 
modificata si completata ; 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1 Se aproba PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 
DEFINITIVAT PE ANUL 2019, anexa la prezenta hotarare. 
ART. 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate autoritatilor publice locale, 
Institutiei Prefectului Gorj si aduse la cunostinta publica de secretarul comunei Turburea , 
j udetul Gorj. 

Nr.91 
18 decembrie 2018 

voturi pentru, 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 
n~p10.ANA 

t?f~/ 



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 

Nr.86 
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SEC~r· Dii/ 



Privind privind aprobarea acorCIUIUI ae partenena"C penuu pnt:VCllll ca ~· 
combaterea actelor antisociale,a infracţionalităţii juvenile şi a accidentelor 

rutiere Încheiat Între Liceul Tehnologic Turburea şi compartimentul de Poliţie 
Locală din apartul de specialitate al Primarului Comunei Turburea 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
Avand in vedere: 

Adresa Liceului Tehnologic Turburea 
prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu 
modificarile si completarile ullterioare 
prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, 
raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. 6, precum şi cele ale 
art. 81 alin. (2) lit. d), j) şi n) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă acordul de parteneriat pentru prevenirea şi combaterea actelor 
antisociale,a infracţionalităţii juvenile şi a accidentelor rutiere dintre Liceul Tehnologic 
Turburea şi compartimentul de Poliţie Locală din apartul de specialitate al Primarului 
Comunei Turburea conform, anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire şe împuterniceşte Primarul Comunei Turburea. 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Gorj si 
Primarului Comunei Turburea 

voturi pentru, un 

~ONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 
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RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARARE 
PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI si UTILIZAREA FONDULUI DE REZERVĂ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA , JUDETUL GORJ ; 
A vand in vedere : 
- referat prezentat de către contabilul Primariei Turburea nr. 10473/18.12.2018 
- raportul contabilului Liceului Tehnologic Turburea 10471/18.12.2018 
- raportul contabilului Serviciului Public de Gospodărire Comunală Turburea-10472/18.12.2018 

rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
prevederile art. 36 alin 2 lit b) 4 lit. a) din Legea 215/200 I republicata, privind administraţia publica locala; 
in temeiul art.45 alin 2 lit a , din legea 215/2001 privind administraţia publica locala ; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.Se aproba rectificarea bugetului local atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, 

astfel: 
BUGETUL LOCAL 

TOTAL VENITURI:+ 1.279.760 lei 
• la partea de venituri:+ 1.279.760 lei 

- 04.02.04"Cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat": +160.000 lei 
-11.02.02" Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti": + 10.000 lei 
- 42.02.41 "Subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea sănătăţii": + 12.000 lei 
- 42.02.65 „Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala": + 1.097.760 lei 

TOTAL CHELTUIELI:+ 1.279.760 lei 
51.02"Autorită/i publice si actiuni externe": +80.000 lei 

• Cheltuieli de personal:+ 65.000 lei 
-10.0l.17"lndemnizatie de hrana": +65.000!ei 

• Bunuri si servicii: + 15.000 lei 
-20.01.03. "Incalzit,iluminat si forta motrica" : + 3 .OOO lei 
-20.14"Protectiamuncii": +3.000 lei 
-20.0l.30"Alte bunuri,si servicii pentru intrtinere si functionare":+9.000 lei 

54.02"Alte servicii publice generale": +12.000 lei 
• Cheltuieli de personal:+ 12.000 lei 

-1O.Ol.l7"Indemnizatie de hrana": + 12.000lei 

61.02"0rdine pubica si siguranta nationala": +8.000 lei 
• Cheltuieli de personal:+ 8.000 lei 

-1O.Ol.l7"Indemnizatie de hrana": +8.000lei 

65.02 "lnvatamant": +35.000 lei 
• Bunuri si servicii : + 15.000 lei 

-20.0l.30"Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare":+l5.000 lei 
• Cheltuieli de capital: +20.000 lei 

-71.01.01 "Constructii" (Sprijinirea accesului Comunei Turburea la energia verde prin realizarea izolatiei 
termice la corp B din Liceul Tehnologic Turburea pentru economisirea energiei):+ 20.000 lei 

66.02"Sanatate": +12.000 lei 
• Cheltuieli de personal:+ 12.000 lei 

-1O.OI.l7"Indemnizatie de hrana": + 12.000lei 

67.02"Cultura, recreere si religie": +4.000 lei 
• Cheltuieli de personal:+ 4.000 lei 

- I O.O l.l 7"Indemnizatie de hrana": +4.000lei 



68.02 "Asigurari si asistenta sociala":+ 14.000 lei 
• Cheltuieli de personal:+ 4.000 Iei 

-l0.0l.47"Indemnizatie de hrana": +4.000lei 
• Asistenta sociala:+ 10.000 lei 

-57.02.01."Ajutoare sociale in numerar": +10.000 lei(68.50.50"Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale") 

70.02 "Locuinte, servicii si dezvoltare":+ 12.190 lei 
• Bunuri şi ser;vicii : +3.000 lei 

-20.01.03. "lncalzit,iluminat si forta motrica" :+3.000 lei( 70.02.06" Iluminat public si electrificari rurale") 
• Cheltuieli de capital: +9.190 lei (70.50."Alte serv. in dom. loc. serv. si dezv. comunale") 

-71.01.01 "Constructii": + 9 .190 lei (Modernizare put apa, modernizare si dotare statie de clorinare din Sat 
Turburea,Comuna Turburea, Judetul Gorj: 4.000 lei+ 5.190 lei« P.N.D.L. ») 

74.02 "Canalizarea si tratarea apelor reziduale:+ 1.092.570 lei 
• Cheltuieli de capital:+ 1.092.570 lei 

-71.01.01 "Constructii": + 1.092.570 lei ("Extindere retea canalizare in Satele Poiana si Cocorova": + 1.092.570 
lei) 

84.02"Drumuri şi poduri":+ JO.OOO lei 
• Bunuri şi servicii:+ 10.000 lei 

-20.0 l.30"Alte bunuri si servicii pentru intrtinere si functionare":+ I O.OOO lei 

Art .2 Se rectifica bugetul institutilor publice si activitatile finantate integral sau partial din 
venituri proprii <lupa cum urmeaza : 

70.10 "Locuinte, servicii si dezvoltare": lei 
• Cheltuieli de personal:+ 7.000 lei 

-10.0l.Ol"Cheltuieli salariale in bani": - 23.000 lei 
-1 O.O I ~7"Indemnizatie de hrana": + 31.000 lei 
-10.03.07"Contributia asiguratorie pentru munca": - I.OOO lei 

• Bunuri si se1wicii: - 7.000 lei 
-20.06.0l"Deplasari interne, derasari, transferuri":- 3.000 lei 
-20.30.30"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii": - 4.000 lei 

Art.3 Se aproba rectificarea programului de investitii conform anexei nr. l. 
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RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HO TARARE 

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019. 

Consiliul Local al comunei Turbureajudetul Gorj. 

A vind în vedere: 
-expunerea de motive la proiectul de hotarare; 
-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu; 
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
-prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
-prevederile art.36 alin.(4) litera c) din Legea nr.215/2001,republicata, privind administratia 
publica locala; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 ,republicata,privind administratia publica locala. 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Se aproba impozitele si taxele locale pe anul 2019 ,conform anexei ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aprobă bonificaţia de 10% pentru plata cu anticipaţie până la 31 martie inclusiv, a 
impozitului datorat pentru anul întreg de către contribuabili . 
Art.3.Taxa de salubrizare va fi achitată de toate gospodăriile cu excepţia ,gospodăriilor nelocuite 
şi a gospodăriilor la care nu are acces maşina de gunoi. Scutirea se va acorda în baza cereri 
depusă la sediul Primăriei Turburea ,Serviciului Public de Gospodărire Comunală Turburea 
pentru anul fiscal în curs ,sau în urma constatării de către o comisie constituită în acest scop la 
nivelul Serviciului Public de Gospodărire Comunală Turburea 
Art.4 Compartimentul financiar-contabil va urmari ducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului ,Jud. Gorj , , în vederea exercitării 
controlului cu privire la legalitate şi se adduce la cunoştiinţă publică prin grija inspectorului din 
aparatul de specialitate al primarului prin afişere la sediul primăriei precum şi prin 
comunicarea tuturor persoanelor juridice în cauză . 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul~ din 18 decembrie 2018 , cu un număr de 12 voturi pentru, un 
număr de __ voturi împotrivă, un numă~__g_ ~tirl'Wi~totalul de 12 consilieri prezenţi. 

Nr.90 
18 decembrie 2018 

/ '4 



RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOT ARARE 

PRIVIND DEFINITIVAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR 
PUBLICE PE ANUL 2019 

CONSILIUL LOCAL COMUNEI TURBUREA, JUDETUL GORJ, INTRUNIT IN 
SEDINT A ORDINARA , 

-avind in vedere expunerea de motive la proiectul de hotarire initiat de primarul comunei 
Turburea , judetul Gorj , privind definitivarea programului anual al achizitiilor publice pe 
anul 2017.; 
-avind in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Turburea , judetul Gorj , privind definitivarea programului 
anual al achizitiilor publice pe anul 2018 ; 
-in baza Legii nr.98/19.05.2016 privind achizitile publice 
-in baza art.12,13,14 din Hotarirea Guvernului Romaniei nr. 395/02.06.2016 pentru 
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 
achiziţie publică, din Legea nr.98/19.05.2016 privind achizitile publice 
-în baza art. 20 , alin. 1 , lit. « i « din Legea nr. 273 I 2006 privind finantele publice locale , 
modificata si completata ; 
-rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. " b " , alin. 4 , lit. " e " , art. 45 , alin. I , art. 115 , alin. 1 , 
lit. « b « din Legea nr. 215 I 2001 privind administratia publica locala , republicata , 
modificata si completata ; 

HOTĂRĂŞTE: 

ART. 1 Se aproba PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 
DEFINITIVAT PE ANUL 2019, anexa la prezenta hotarare. 
ART. 2 Prevederile prezentei hotariri vor fi comunicate autoritatilor publice locale, 
Institutiei Prefectului Gorj si aduse la cunostinta publica de secretarul comunei Turburea , 
j udetul Gorj. 
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18 decembrie 2018 

voturi pentru, 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 
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