
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 membrilor consilieri din cadrul sedintei sedinta ; 
prevederile art. 3 5 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; 

HOTARASTE 

ART. 1. Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni dl consilier 
Cojocaru Marin . 

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

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 29.06.2018, cu un numar de 12 voturi pentru, un 
numar de_ voturi impotriva, un numar de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 

28 iunie 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, 

DRA~~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 

CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Turburea 

Consiliul Local al comunei Turburea, judetul Gorj 
A vand in vedere : 

referatul compartimentului asitenta sociala ; 
prevederile nr. Leg. 277/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului; 
prevederile HG. 24/2004 privind aprobarea planului de guvemare 2004-2008; 
Hotararea Guvemului Romaniei nr. 1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si 
functionare ale Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului , republicata 
prevederile nr 1437/2004 privind privind organizarea si metodologia de functionare a comisiei pentru 
protectia copilului; 
Ordonanta 86/ 2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvemului nr 68/ 2003 privind serviciile 
sociale. 
in temiul art. 46 alin 1 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala; 

HOTARA$TE: 

Art.1. Reorganizarea la nivelul comunei Turburea a Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Turburea 
in urmatoarea componeta ; 

1. Pirvu Angela Adelina - asistent comunitar ; 
2. Fira Iancu Madalin - sef SVSU 
3. Baran Cornet Titu - sofer Centro de permanenta 
4. Cojocaru Marin -viceprimar 
5. Calinoiu Nicolae - preot ; 
6. Voica Constantin Adrian - Polifist local 
7. Grosu Felicia - medic 
8. Benegui Gheorghe - director Liceul Tehnologic Turburea 
9. Daju Stefan - membru consilier 
10. Pu~cu Marioara - membru consilier 
11. Enache Constantin - membru consilier 

Art.2. Secretariatul Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Turburea este asigurat de catre d-na Pirvu 
Angela Adelina - asistent comunitar cu atributii de asistenta sociala ; 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei prin compartimentul de asistenta sociala si 
persoanele desemnate , si se va face publica prin grija secretarului comunei Turburea . 

Aceast!I hot!lrare a fost adoptat!I de Consiliul Local in ~edinta din 29.06.2018 , cu un num!lr de 12 voturi pentru, un num!lr de_ voturi 
impotriv!I, un num!lr de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 

Nr.53 
28 iunie 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, 

DRAGJ~ 



JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

privind revocarea HCL nr. 49109.05.2018 modificarea H.C.L. nr. 2411999 pentru completarea inventarului 
bunuri/or ce alcatuiesc domeniul public al comunei Turburea 

CONSILIUL LOCAL Al COMUNEI TURBUREA - JUDEJUL GORJ 
Avand Tn vedere: 

Adresa lnstitutiei Prefectului nr- 7165/21.06.2018 
Raportul compartimentului de specialitate 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
prevederile art. 36, alin. 2, lit. c ~i art. 120 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
prevedrerile art.112 alin (2) din Legea 1/2011 Legea educatiei nationale 
Prevederile art.3 alin 4 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al 
acesteia, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
H G nr 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunelor, ora~elor, municipiilor ~i judetelor; 

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

HOTARA~TE: 

Art. 1 - Se revocarea HCL nr. 49/09.05.2018 modificarea H.C.L. nr. 24/1999 pentru completarea 
inventarului bunurilor ce alcatuiesc domeniul public al comunei Turburea 

Art.2.Compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului var duce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari . 

Nr.54 
28 iunie 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECR~R, 

DRAG~ 



JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind acceptarea sponsorizarii facuta de catre S.C ROMFEREX IMPORT 

EXPORT SRL catre AS ~TllNfA TURBUREA , 

Consiliul Local al comunei Turburea 
Avand in vedere: 

oferta de sponsorizare a S.C ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL nr. 
5195/ 18.06.2018 

Prevederile art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata; 

Prevederile art.69 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
actualizata, cu modificarile si completariel ulterioare; 

prevederile Legii nr.32/1994 - privind sponsorizarea ,actualizata 
rapoartele de avizare ale comisiei de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr 215/ 2001 privind administratia publica 
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

HOT~TE: 

Art.1 Se aproba acceptarea Ofertei de Sponsorizare nr. 5195/18.06.2018 Ia.cuta de S.C 
ROMFEREX IMPORT EXPORT SRL i;;i pe cale de consecinta incheierea contractului de 
sponsorizare. Suma obtinuta din sponsorizare va fl folosita la achizitionarea de 
echipamente specifice, la recompensarea (premierea) sportivilor, in vederea antrenarii 
sportivilor, la deplasari pentru participarea la diverse concursuri etc.; 
Art.2 Se imputerniceste d-nul Fira Iancu Madalin posesor al CI , seria GZ , nr. 491202 
sa semneze contractul de sponsorizare 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Gorj pentru 
legalitate,AS ~TIINTA TURBUREA 

Aceastii hotl!.rare a fost adoptatii de Consiliul Local In ~edinta din 29.06.2018 , cu un numl!.r de 12 voturi pentru, un numl!.r de_ voturi 
1mpotrivi1, un numl!.r de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 

Nr.55 
28 iunie 2018 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, 

ORA~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL TURBUREA 

HOTARARE 

Privind aprobarea Organigramei ~i Statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului 

comunei Turburea si a Organigramei si Statului nominal de functii al SPGC Turburea 

Consiliul Local al comunei Turburea ,jud. Gorj 

Avand in vedere: 
- proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei; 

expunerea de motive a primarului ; 
referatul secretarului comunei; 
prevederile art. 36 alin 3.lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata ; 
art .21 din Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57 /2015 privind salarizarea personalului platit 
din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum §i unele masuri fiscal-bugetare 
prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
Hotararea Guvernului nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea 
carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare 
OUG nr 2/2015 pentru modificarea §i completarea unor acte normative, precum §i alte masuri, 
publicata in Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015 
avizul ANFP nr. 53729/2015 inregistrat la Primaria Comunei Turburea cu nr. 424/15.01.2015 
Ordinul Prefectului nr.149/18.05.2018 privind numarul de personal pentru anul 2018 
Rapoaratele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
in temeiul art. 45 alin 1 din legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata; 

HOTARASTE: 

Art.1. Aprobarea Organigramei Comunei Turburea, conform anexei 1 si statului de functii pentru 
aparatul de specialitate al primarului ,conform anexei nr 2 , 

Art.2. Aprobarea Organigramei Serviciului Public de Gospodarire Comunala Turburea conform anexei 
nr 3 si a statului de functii al Serviciului Public de Gospodarire Comunala Turburea,conform anexei nr 4 

Art.3 Primarul, secretarul si biroul contabilitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Aceasta. hota.rare a fost adoptata. de Consiliul Local In ~edinta din 29.06.2018, cu un numa.r de 12 voturi pentru, un numa.r de_ voturi 
impotrivli, un num!i.r de __ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, DRAGV 




