
ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOTĂRÂRE 

Privind darea în folosinţă gratuită , a Cantinei proprietate a Comunei Turburea, 
Liceului Tehnologic Turburea pentru desfăşurarea cursurilor şi practici de către 

elevii ce urmează cursurile şcoli profesionale ,calificarea bucătar -ospătar 

Copnsiliul Local al comunei Turburea 
A vând în vedere : 

cererea cu nr. 9761/22.11.2018 a Liceului Tehnologic Turburea 
- prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală 

,republicată cu modificările şi completările ulterioare 
art. 124 din Legea 215/2001 ,privind administraţia publica locala , 
republicata, 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
Turburea 
În temeiul art.45 alin 1 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală ,republicată cu modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE : 

Art. I Darea în folosinţă gratuită ,pe termen limitat , a Cantinei proprietate a 
Comunei Turburea ,Liceului Tehnologic Turburea pentru desfăşurarea 
cursurilor şi practici de către elevii ce urmează cursurile şcoli profesionale 
Art. 2 Termenul de folosinţă gratuită va fi de 5 ani 
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Liceului Tehnologic Turburea, 
Instituţiei Prefectului ,Judeţului Gorj şi tuturor persoanelor interesate. 
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:~din 22 .11. 2018 , cu un număr de 11 voturi pentru, un număr de 
nsilieri prezenti . 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, 

D~ 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

Privind modificarea H. C. L. nr. 30 122. 04. 2005 pentru modificarea şi completarea inventarului bunurilor 
ce alcătuiesc domeniul privat al comunei Turburea 

Consiliul Local al Comunei Turburea - judeţul Gorj 
Având în vedere: 

Expunerea de motive a primarului comunei 
Raportul intocmit de secretarul comunei , 
HCL nr 30 din 22.04.2005 privind inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Turburea 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
prevederile art.6 din Legea 18/1991,privind fondul funciar ,republicata ; 
prevederile art.119, art.122 si 36, alin. 2, Iii. c şi art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;hotărăşte 

HOTĂRĂSTE 
Art. 1 - Modificarea şi completarea poziţiei ~r.9 Terenuri situate în intravilanul localităţii şi poziţia nr.2 

Terenuri situate în extravilanul localităţii din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al comunei 
Turburea, judeţul Gorj, aprobat prin HCL nr. 30 din 22.04.2005, după cum urmează 

Nr I Denumirea j Elemente de I Anul I Situatia juridica 
crt. Bunului identificare dobandirii 

Observatii 

Paz 9 Terenuri I La Roşianu 
situate în Teren 
intravilanul 
localităţii 

intravilan 

Paz nr.21 Teren 
terenuri situate Roşianu 

în extravilanul 
localităţii 

Suprafata-10.000mp I 1991 
amplasată în T20 
,Parcelă 878 
Situat in sat Poiana Nr. 
Cadastral 508 se 
completează cu 
Suprafaţă -3560 mp 
amplasată în T20 , 
Parcela878 /3 , 879 
,886 
Suprafaţă totală teren 
intravilan 13560 mp 
Suprafaţă - 4,00 ha , T 
140 P 2254/1 se 
completează cu 
suprafaţa de 1,3855 
amplasată în T140 P 
2264/3 
Suprafaţă totală teren 
extravilan 53855 mp 

Teren nerevendicat în nu au fost 
baza legilor fondului identificaţi 

funciiar , nu au fost moştenitori ai 
identificaţi moştenitori autorului 
ai autorului 

Teren nerevendicat 
în baza legilor 
fondului funciiar , nu 
au fost identificaţi 
moştenitori ai 
autorului 

nu au fost 
identificaţi 

moştenitori ai 
autorului 

Art.2. Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri . 

CONTRASEMNEAZĂ 
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SECRETA~ DRAGU ANA 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOTĂRÂRE 

privind dotarea cu WFI gratuit a parcului din centrul satului Turburea şi a 
zonei publice din zona Şcolii Gimnaziale Poiana 

Consiliul Local al comunei Turburea , 
Având în vedere: 

Raportul compartimentului de specialitate 
Prevederile art.112 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale 
art.867, alin.(1) din Codul Civil; 
art.3, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate 
publică actualizată; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Turburea 

În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.4 şi art. 45 alin.1 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 - Se aprobă dotarea cu WFI gratuit a parcului din centrul satului 
Turburea şi a zonei publice din zona Şcolii Gimnaziale Poiana . 

Nr.81 

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj 
Primarului comunei 

22 NOIEMBRIE 2018 

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR, , 
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.JUDEŢUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
-CONSILIUL LOCAL-

HOT ARARE 

Privind aprobarea devizului genero/ ,o indicatorilor tehnico-economici si o cojinantarii in vederea realizării 
obiectivului de investitii „MODERNIZARE PUŢ APA, MODERNIZARE ŞI DOTARE STAŢIE DE CLORINARE DIN 

SAT TURBUREA, COM. TURBUREA, JUD. GORJ" ,după procedura de achiziţie 
Consiliul Local al Comunei Turburea, Judeţul Gorj, 

Având în vedere: 
•!• Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre. 
•!• Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate_ 
•!• 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" şi art115 alin.(1) lit."b"din din Legea administraţiei 

publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
•!• art44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
•!• art 7 alin.(1) lit.e) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
•!• art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 

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

În temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locala, republicata, 
HOTĂRĂŞTE: 

Artl : Se aproba Devizul General în vederea finalizarii obiectivului de investitie „MODERNIZARE PUT APA, 
MODERNIZARE SI DOTARE STATIE DE CLORINARE DIN SATTURBUREA, COM. TURBUREA, JUD. GORJ",conform anexei nr.1 ce 
face parte integranta din prezenta Hotarare. 

La o valoare totala de :401362,47 lei 
Buget de stat :240 OOO lei 
Buget local: 161362 ,47 Iei 

Art.2 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de „MODERNIZARE PUT APA, MODERNIZARE 
SI DOTARE STATIE DE CLORINARE DIN SATTURBUREA, COM. TURBUREA, JUD. GORJ 

Indicatori Economici 
Total general 401362 ,47 lei 

din care 
C+M 81144 ,10 lei 

Indicatori tehnici 
Aceasta investiţie are ca obiectiv reabilitarea staţie de tratare din satul Turburea, 
comuna Turburea prin deznisipare foraj si realizare staţie de tratare .. 
Reabilitarea forajului 
Date cunoscute: 
- adâncime foraj: 268 m; 
- diametru foraj: 225 mm 
Va cuprinde următoarele operaţiuni, conform solicitării beneficiarului: 
- Curatirea si deznisiparea forajului în sistem aer-lift cu pompa Mamuth care necesita: 
- Spălarea interioara a coloanei filtrante cu injecţie directa in filtre; 
- Curatirea puţului cu aer comprimat; 
- Deznisiparea forajului cu un debit Qdeznisip=9,6 l/s, ceea ce ne va asigura formarea filtrului invers in spatele coloanei 
filtrante; 
- Efectuarea testelor de eficienta prin pomparea forajului in condiţii de siguranţa, cu treitrepte crescătoare de 3,0, 5,0, 7,0 
l/s; 
- Efectuarea testului de performanta, cu un debit de aproximativ 61/s. 
Staţie de tratare apa bruta 
Se propune realizarea unei staţie de tratare a apei Q =25,2 mc/h (71/s) cu următoarele funcţiuni: 
• reţinerea suspensiilor mecanice (turbiditate) 
• reducerea concentraţiei amoniacului. 
• reducerea concentraţiei fierului, a manganului, a substanţelor organice. 
• eliminarea gustului si a mirosurilor neplăcute a apei 
• dezinfecţia bacteriologica. 
Date furnizate: Debit maxim: Qmax = 25,2 mc/h (71/s). S 

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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voturi pentru, un număr de 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

Privind prelungirea contractului de inch iriere nr.5186/2012.2006 
Consiliul Loca al Comunei Turburea, 

A vând în vedere 

Cererea cu nr. 9556/15.11.2018 formulata de d-na Badicut Angela 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate. 

Văzând prevederile Legii nr.213/I 998 privind proprietatea publică si regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, 

În temeiul art. 36, alin. (I), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a) şi art. 45 din Legea nr. 
215/200 I privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

, HOTĂRAŞTE 
Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 5I86/2012.2006 încheiat cu d-na 
Badicut Angela, pentru spaţiul din incinta Blocului Primăriei Comunei Turburea, cu 
destinaţia„ SALON DE INFRUMUSETARE-COAFURA" pe o perioada de 5 ani. 
Art.2. Celelalte clauze contractuale raman neschimbate 
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Comunei Turburea şi 
Serviciile de specialitate din subordine. 
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), 

art. 49, alin. (l) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, cu modificările şi completările ulterioare, la: 

CONTRASEMNEAZĂ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOTĂRÂRE 

privind achiziţionare unei centrale termice de o capacitate mai mare 
pentru Şcoala Gimnazială Poiana 

Consiliul Local al comunei Turburea , 
Având în vedere: 

Adresa Liceului Tehnologic Turburea nr. 4044/20.11.2018 înregistrată la Primăria 
Turburea cu nr. 9686/20.11.2018 
Prevederile art.112 din Legea nr.1/2011 Legea educaţiei naţionale 
art.867, alin.(1) din Codul Civil; 
art.3, alin.(1) si alin.(4) din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate 
publică actualizată; 
In temeiul prevederilor art.45, alin.(1) şi (3) coroborat cu art.115, alin.(1), lit.b) 
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.a) pct.4 şi art. 45 alin.l din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1 - Se aprobă achiziţionare unei centrale termice pe combustibil solid de 
o capacitate mai mare pentru Şcoala Gimnazială Poiana 

Art.2 Se aprobă achiziţionarea ,montarea şi instalarea unei centrale termice la 
Grădiniţa Cătun Turburea de sus 

Art.3 Se aprobă achiziţionarea unei centrale termice pentru înlocuirea centralei 
defecte de la Grădiniţa nr.l Turburea 

Nr.84 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj 
Primarului comunei 
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