
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 

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 rnernbrilor consilieri din cadrul sedintei sedinta ; 
prevederile art. 35 alin 2 din legea 215/2001, republicata ,privind adrninistratia 
publica locala; 

- in temeiul art. 46 alin 1 din Legea2l5/2001, republicata ,privind adrninistratia 
publica locala; 

HOTARA~TE 

ART. 1. Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni d-na consilier Pu~cu 
Marioara . 

Art.2. Presedintele de sedinta , impreuna cu secretarul unitatii adrninistrativ 
teritoriale , isi asurna , prin sernnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consernnate, in 
procesul verbal incheiat ca urrnarea sedintei . 
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ROMANIA 
COMUNA Turburea 
CONSILIUL LOCAL AL Comunei Turburea 

HOTARARE NR. 65 
din data de 20 septembrie 2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii ,,Construirea unei platforme comuna/e de depozitare !ji gospodarire a gunoiului de grajd' 

in comuna Turburea, judetul Gorj 

Consiliul Local al comunei Turburea, judetul Gorj, lntrunit in ~edinta ordinara din data de 20 
septembrie 2018; 

Avand in vedere expunerea de motive lnregistrata sub nr. 7814 din 19.08.2018 ~i proiectul de 
hotarare initiat de Primarul Comunei Turburea prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate ~i a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Construirea unei platforme comunale de 
depozitare !ji gospodarire a gunoiului de grajd' in comuna Turburea, judetul Gorj 9i Raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr.7815 din 
.19.09.2018; 

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 9i 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate 
din fonduri publice; 

In baza prevederilor Ghidului Solicitantului aprobat prin Ordinul ministrului apelor 9i padurilor nr. 
305/11.04.2017, cu modificarile 9i completarile ulterioare, 9i Notificarii UMP-INPC nr 136 406/15.02.2018 
privind rezultatul evaluarii subproiectului (Nota Conceptuala 9i documentatia aferenta) depus in cadrul 
Apelului nr. MAP/01/2017 - Program Competitiv de Finantare "lnvestitii la nivelul comunitatilor locale pentru 
reducerea poluarii cu nutrient( prin care Nota Conceptuala a fost admisa cu finantare; 

Avand In vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate ~i indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii ,,Construirea unei platforme comunale de depozitare !ji gospodarire a gunoiului de grajd" in 
comuna Turburea, judetul Gorj, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se aproba prevederea in bugetul local a cheltuielilor prevazute pentru beneficiari in cadrul 
Ghidului Solicitantului pentru Programul Competitiv de Finantare "lnvestitii la nivelul comunitatilor locale 
pentru reducerea poluarii cu nutrienf, pentru perioada de implementare a subproiectului ,,Construirea 
unei p/atforme comunale de depozitare !ji gospodarire a gunoiului de grajd" in comuna Turburea, 
judetul Gorj 

Art. 3. Reprezentantul legal al comunei Turburea In cadrul subproiectului prevazut la art. 2 este 
Primarul comunei Turburea, care va duce la lndeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 4. Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati ~i institutiei Prefectului judetului Gorj , In 
vederea exercitarii controlulului de legalitate. 
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JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE 
Privind aprobarea devizului general ,a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea 

fina/izarii obiectivului de investitii ,,Extindere retea de canalizare in satele Poiana si Cocorova din 
comuna Turburea,judetul Gorj 

Consiliul Local al Comunei Turburea, Judetul Gorj, 
Avand in vedere: 
•!• Expunerea de motive la Proiectul de hotarare. 
•!• Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate 
•!• Adresa MDRAP nr.7615/13.09.2018 
•!• Prevederile art 291 din codul fiscal modificat prin Legea nr. 227 /2015 
•!• art.36 alin.(1 ), alin.(2), lit. ,,b" coroborate cu alin.( 4) lit. "d" ~i art.115 alin.(1) lit."b"din din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
•!• art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale; 
•!• art. 7 alin.(1) lite) 0.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 naponal de dezvoltare locala, aprobate 
prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013; 

•!• rapoartele de specialitate ale comisiilor Consiliului Local Turburea 
In temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 

HOTARA~TE: 

Art.1: Se aproba Devizul General actualizat dupa achizitie pentru obiectivului de investitie ,, 
Extindere retea de canalizare in sate/e Poiana si Cocorova din comuna Turburea,judetul Gorj'', 

La o valoare totala de : 6 680 048 ,58 lei cu TVA 
Buget de stat: 6 497 704 ,51 lei cu TVA 
Buget local: 182 344 ,07 lei cu TVA 

Art.2 : Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,, Extindere 
retea de canalizare in satele Poiana si Cocorova din comuna Turburea, judetul Gorj'', 

Indicatori Economici 
Total general 6680 048 ,58 lei cu TVA 

din care 
C+M 5 822 391,41 lei cu TVA 

Indicatori tehnici 
Sistemul de canalizare are o lungime totala 7823 m si este realizata din conducat PVC-SN4/SN 8 cu 

diametrul de 250mm; Reteaua de canalizare In zona DJ661 va fi pe ambele parti ale drumului ~i se va monta 
in zona de protective a drumului . Pe celelalte drumuri DC 49 ~i DS 55 reteaua de canalizare va fi pe un 
singur fir. Deasemenea in cadrul investitiei se vor realiza 3 statii de pompare intermediare si 415 racorduri 
~i 193 camine de vizitare. 

Art.3 Prezenta Hotarare se va comunica Primarului, lnstitutiei Prefectului - judetul Gorj, 
Compartimentului achizitii publice iar un exemplar se va afisa la afisierul local. 

~-
Aceasta hotarare a fost ado~. ,~· 4e corrl,iliuj~. l i in ~edinta din 20 septembrie 2018, cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de_ voturi impot~p:a,_ uri numar de __ a"~t,eri din totalul de 12 consilieri prezenti. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind desemnarea a trei reprezentantii ai Consiliului Local Turburea ca membrii in 
cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic Turburea 

Consiliul local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

A vand in vedere : 
Adresa cu nr 2948/07.09.2018 a Liceului Tehnologic Turburea inregistarata la Primaria 
Turburea cu nr. 7488/07.09.2018 
Referatul secretarului comunei ; 
Prevederile art. 96 din Legea 1/2011, legea invatamantului; 
Prevederile Legii 215/2001 , republicata,privind administratia pub Ii ca locala; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
in temeiul art. 46 alin 1 din Legea2l5/2001, republicata ,privind administratia publica 
locala; 

HOTARA~TE 

Art. 1.Se desemneaza ca reprezentantii ai Consiliului Local Turburea in anul scolar 2018-
2019 ,in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Turburea dl Daju Stefan, dl Enache 
Constantin ,dna Pu~cu Marioara . 

Art.2. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre persoanele 
nominalizata la articolele precedente. 

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Gorj, ,Liceului 
Tehnologic Turburea si persoanelor nominalizate . 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 20 septembrie 2018 , cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 
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