
RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND APROBAREA 

RECTIFICARII 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 8694/19.10.2018 
- prevederile art. 36 alin 2 Lit b) 4 lit. a) din Legea 215/2001republicata, privind 
administratia publica locala 
contractele de finantare nr.12240/27.08.2015, 1039/06.09.2017 încheiate cu Ministerul 
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si contractul nr. 
C0720EN00011742000367 /03.07.2018 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor 
Rurale 
- 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. Aprobarea rectificarea bugetului local atât la partea de venituri cât şi la 
partea de cheltuieli cu suma de 924.950 lei, astfel: 

BUGETUL LOCAL 
TOT AL VENITURI : 924.950 lei 

la partea de venituri : i 

- 42.65 "Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala" : 654.950 lei 
- 43.31 „Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020": 
44.330 lei 
- 48.04.03 „Prefinantare" : 225.670 lei 

TOTAL CHELTUIELI + 924.950 lei 
. la partea de cheltuieli : 

- la capitolul 65.04.01 „Invatamant secundar inferior":+ 270.000 lei 
- proiecte cu finantare din externe nerambursabile aferente financiar 2014-2020: + 270.000 lei 

o 58.04.02 Finantare externa nerambursabila (Infiintare gradinita in Satul Poiana, 
Comuna Turburea, Judetul Gorj) : + 270.000 lei 

- la capitolul 66.50.50 „Alte instituti si actiuni sanitare":+ 104.550 lei i : 

- cheltuieli de capital: + l 04.550 lei 
o 71.01.01 Constructii (Dotare Centrul de Permanenta din Comuna Turburea, 

Judetul Gorj) : + 104.550 lei 
- la capitolul 74.02.06 „Canalizare şi tratarea apelor reziduale": + 550.4P0 lei 
- cheltuieli de capital: + 550.400 lei 

o 71.01.01 Constructii (Realizare sistem canalizare şi staţie epurare):+ 550.400 lei 
Art.2Aprobarea programul de de investitii pe anul 2018, conform anexei nr.1 



Art.2Aprobarea programul de de investitii pe anul 2018, conform anexei nr.1 
Art.3Prezenta hotarare se comunica prin intermediul secretarului comunei Turburea ,in 
termenul prevazut de lege, primarului comunei Turburea ,lnstitutiei Prefectului Judetului 
Gorj si se aduce la cunostiinta publica prin afisare la sediul Primariei Turburea 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 19. OCTOMBRIE 2018 , cu un număr de 11 voturi pentru, un 
număr de_ voturi împotrivă, un număr de_ abţineri din totalul de 11 consilieri prezenti. 

Nr.69 
19 OCTOMBRIE 2018 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Puşcu Marioara 

CONTRASEMNEAZĂ 
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