
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TlJRBlJREA 
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE 

Privind aprobarea devizului general ,a indicatoritor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea realizarii 
obiectivului de investitii 

,,Reabilitarea !ji modemizarea !jcolii gimnaziale Poiana din comuna Turburea,judeful Gorj 
Consiliul Local al Comunei Turburea, Judetul Gorj, 

Avand in vedere: 
•:• Expunerea de motive la Proiectul de hotllrare. 
•:• Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate~J/I~~' Ill• 
•:• Prevederile art 29I din codul fiscal modificat prin Legea nr. 227/20I5 
•!• art.36 alin.(I); alin.(2), lit. ,,b" coroborate cu alin.(4) lit. "d" ~i art.HS alin.(I) lit."b"din din Legea administratiei 

publice locale nr.215/200I, republicatll, cu modificllrile ~i completllrile ulterioare; 
•:• art.44 alin.( I) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale; 
•:• art. 7 alin.(l) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, 
•!• art.5 lit.e), art.6 alin.(4) ~i art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea In aplicare a prevederilor 

OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locall\, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013; 
•:• rapoartele de specialitate ale comisiilor Consiliului Local Turburea 

in temeiul art.45 alin.I din Legea nr.2I5/200I, privind administrapa publicll locala, republicata, 

HOTARA~TE: 
Art.I : Se aproba Devizul General in vederea finalizarii obiectivului de investitie,, Reabilitarea ~i modernizarea 

~colii gimnaziale Poiana din comnna Turburea, judetul Gorj ,conform anexei or.I ce face parte integranta din prezenta 
Hotarare. 

La o valoare totala de :500 000 lei 
Buget de stat :400 000 lei 
Bugetlocal: 100 000 lei 

Art.2 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Reabilitarea ~i modernizarea 
~colii gimnaziale Poiana din comuna Turburea, judetul Gorj 

lndicatori Economici 
Total general 500 000 mii lei 

din care 
C+M -382 77I,77 mii lei 

Indicatori tehnici 
Corp A 

Cladirea existenta este o constructie cu un singur corp cu regim de inaltime P 
Suprafata construita 
Suprafata construita: 615.18mp 
Suprafata construita desfasurata 
Suprafata construita desfasurata: 615.18mp 
Valoarea de inventar a constructiei 

Valoarea de inventar a constructiei: 384.044,00 lei. 
-Corp B 
Cladirea existenta este o constructie cu un singur corp cu regim de inaltime P 
Suprafata construita 
Suprafata construita: 243.53mp 
Suprafata construita desfasurata 
Suprafata construita desfasurata: 243.53 

Art.3 Prezenta Hotarare se va comunica Primarului, lnstitutiei Prefectului - judetul Gorj, Compartimentului 
achizitii publice iar un exemplar se va afisa la afisierul local. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea normei de carburant pentru Politie Localii. 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
A vand in vedere : 
- Prevederile Ordonantei Guvemului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 

pentru autoritatile publice ~i institutiile publice , cu modificarile ~i completarile ulterioare 
-Raportul comp. Administrativ 

- rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate ale Consiliul Local Turburea 

In temeiul art. 45, alin.(l ), art. 36, alin. (1) si (9), art. 115, alin. (1 ), lit. b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari ~i completari ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba ca normativ propriu de cheltuiala cu carburantul pentru autoturismul 
Logan apartinand institutiei Comuna Turburea pentru desfii~uraraea activitatii 
compartimentului Politiei Locale de maxim 190 litri carburant /luna . 
Art.2. Prezenta hotarare va fi inaintata la Institutia Prefectului -Judetul Gorj pentru 
control legalitate ~i Biroului contabilitate pentru luare la cuno~tinta 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local ln ~edinta din 19 APRILIE 2018 , cu un numar de 13 voturi pentru, un numar de __ voturi 
\mpotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 13 c_91J.silieri prezenti . 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind aprobarea virii.rii sumelor din contul de garanpi de participare in contul de 
venituri al bugetului local 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
A vand in vedere 

Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 
codul fiscal modificat prin Legea nr. 227/2015 
raportul compartimentului de specialitate nr. 3704/19.04.2018 

In temeiul art. 45, alin.(l), art. 36, alin. (1) si (9), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificari ~i completari ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba virarea sumei de 6.678 din contul de garantii de participare la 
licitatie depuse de ofertanti in perioada 2004-2009 si nesolicitate a se restitui ~i inregistrarea 
acestora in contul de venituri al bugetului local 

Art.2 Prezenta hotarare va fi inaintata la Institutia Prefectului -Judetul Gorj pentru 
control legalitate ~i Biroului contabilitate pentru luare la cuno~tinta ~i aplicare. 

Aceastii hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in !?edinta din 19 APRILIE 2018 , cu un numar de 13 voturi 
pentru, un numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 13 consilieri prezenti . 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind aprobarea virarii de credite pe anul 2018 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
A vand in vedere 

Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ;;i 
completarile ulterioare 
codul fiscal modificat prin Legea nr. 227/2015 
raportul compartimentului de specialitate nr. 3705/19.04.2018 

in temeiul art. 45, alin.(1 ), art. 36, alin. (1) si (9), art. 115, alin. (1 ), lit. b) din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificari ~i completari ulterioare 

HOTARA~TE: 

Art.1. Se aproba virarea de credite bugetare astfel : 
- se aloca din fondul de rezerva, capitolul 54.04.05 ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia 
autoritatilor locale" : 15.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor bunurilor si serviciilor. 

BUGETUL LOCAL 
TOT AL CHEL TUIELI : 0 lei 
- la capitolul 51.02 ,,Autoritati publice": +15.000 lei 

- Bunuri si servicii: + 15.000 lei 
-20.01.01. "Fumituri de birou": -4.200 lei 
-20.01.03. "Incalzit, ilumiat si forta motrica": +3.000 lei 
-20.01.04. "Apa,canal si salubrizare": -1.000 lei 
-20.01.30. " Alte bunuri si srvicii pentru intretinere si functionare": + 1.000 lei 
-20.05.30"Alte obiecte de inventar": + 1.200 lei 
-20.06.01 "Deplasari": -1.000 lei 
-20.14."Protectia muncii": -1.300 lei 
-20.30.30"Alte cheltuieli cu bunuri si servicii": + 17.300 lei 
- la capitolul 54.04.05 ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale": -15.000 lei 

- 50.04 - ,,Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale": -15.000 lei 
Art.2 Prezenta hotarare va fi inaintata la Institutia Prefectului-Judetul Gorj pentru 

control legalitate ~i Biroului contabilitate pentru luare la cuno~tinta ;;i aplicare. 
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