
I 
RO MANIA 
JUDETUL GORJ 

COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT ARAREA 

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Turburea ca membu in 
cadrul Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a Liceului Tehnologic Turburea 

Consiliul local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

A vand in vedere : 
Adresa cu nr 3824/24.10.2018 a Liceului Tehnologic Turburea inregistarata la Primaria 
Turburea cu nr. 8915/30.10.2018 
Referatul secretarului comunei ; 
Prevederile art. 11 alin(4) din Legea 87110.04.2006 actualizata; 
Prevederile Legii 215/2001 , republicata,privind administratia publica locala; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Turburea 
in temeiul art. 46 alin I din Legea215/2001, republicata ,privind administratia publica 
locala; 

HOTARASTE: 

Art. 1.Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local Turburea în anul scalar 2018-
20 l 9, Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii a Liceului Tehnologic Turburea dl. 
Puşcu Titu 

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

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

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 30.10.2018 , cu un număr de 11 voturi pentru, un număr 
ele_ voturi împotrivă, un număr ele __ abţineri clin totalul ele 11 consilieri prezenţi. 
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SECRETAR, 

DRA~ 

30 octombrie 2018 



RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind aprobarea aprobarea protocolului 
Încheiat cu Şcoala de arte Tg. Jiu 

Consiliul Local alComunei Turburea 

Avand in vedere: 
Adresa Liceului Tehnologic Turburea nr.3848/29.10.2018 înregistrată la 
Primăria Turburea cu nr.8902/29.10.2018 
prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale cu 
modificarile si completarile ullterioare 
prevederile art. 58 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare, de Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării Tineretului şi 
Sportului cu nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului "Şcoală după şcoală"; 
raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (2) lit. a), d) şi f) şi alin. 6, precum şi cele ale 
art. 81 alin. (2) lit. d), j) şi n) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1 Se aprobă Protocolul de colaborare cu Şcoala de artă Tg. Jiu conform anexei 
nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire şe împuterniceşte Primarul Comunei Turburea. 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Gorj si 
Primarului Comunei Turburea 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 30 octombrie 2018 , cu un număr de 11 voturi pentru, un 
număr de __ voturi împotrivă, un număr de __,.aNi~in totalul de 11 consilieri prezenţi. 
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RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind angajarea unui apărător pentru a reprezenta Consiliului Local 
al Comunei Turburea în dosarul 5573/95/2017 

Consiliul Local al comunei Turburea judetul Gorj ; 

Avand in vedere: 
proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei 
raportul întocmit de catre consilierul juridic ,inreg. la nr 8929/30.10.2018 
,prin care se solicita desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al 
Comunei Turburea pentru a reprezenta Consiliului Local al Comunei 
Turburea în dosarul 5573/95/2017i: 
prevederile art. 21 alin 3 din legea 215/2001,republicata ,privind administratia 
publica locala ; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
in temeiula art. 45 alin 1 din Legea 215/ 2001 ,republicata ; 

HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Angajarea unui apărător pentru a reprezenta Consiliului Local al 
Comunei Turburea în dosarul 5573/95/2017 înregistrat pe rolul Tribunalului 
Gorj -sectia Contencios administrativ şi fiscal. 

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetul Gorj, 
Primarului Comunei Turburea , 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Agendei culturale, a comunei Turburea pentru anul 2018 

Consiliul Local al comunei Turburea , 
Având în vedere: 
referatul nr.10472/25.10.2017 întocmit de bibliotecarul comunei Turburea 

Adresa Consiliului Judeţean Gorj nr.11900/25.09.2017 

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. l - Se aprobă Agenda culturală, a comunei Turburea pentru anul 2018 
,conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Gorj 
Primarului comunei 
Bibliotecarul comunei 
Consiliului Judeţean Gorj 
Se face publică prin afişare 

-:;...:.:.„:;;---·-;~-~ 

Această hotărâre a fost adoptată de 
număr de __ voturi împotrivă, un număr de 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURBUREA 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea planului de măsuri pentru perioada sezonului 
rece 2018- 2019 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) şi 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
b) art. 3 şi art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
d) art. 24 lit. f) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. d) alin. (6) lit. a) pct. 8, combinat cu art. 63 alin. (5) lit. b) şi art. 64 

alin. (1 ), penultima teză din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată; 

g) Ordinului ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi 
infrastructurii nr. 27/68/2012 pentru aprobarea Procedurii privind gestionarea efectelor 
produse de fenomene meteorologice periculoase care pot afecta desfăşurarea normală a 
traficului rutier şi siguranţa participanţilor pe drumurile publice; 

h) Ordinului Ministrului administraţiei şi internelor nr. 245/2012 pentru aprobarea 
procedurilor de codificare a informărilor, atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi 

hidrologice, 
!)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Turburea , înregistrat sub nr.10605/30.10.2017, 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. - Se aprobă planul de măsuri pentru perioada sezonului rece 2018 - 2019, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 
secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Turburea, prefectului 
judeţului Gorj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afisare . 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local în şedinţa din 30.10.2018 , cu un număr de 11 voturi pentru, un număr 
de __ voturi împotrivă, un număr de __ abţineri din totalul de 11 consilieri prezenţi. 
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ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 30.10.2018. 

PLANULUI DE MĂSURI PENTRU PERIOADA SEZONULUI RECE 2018-2019 

Capitolul I 
Organizarea 

Art. 1. Menţinerea şi accentuarea climatului de normalitate necesită persistenţa 
măsurilor adoptate, precum şi aplicarea unor noi forme şi procedee operaţionale, pentru 
realizarea prevenirii populaţiei şi limitarea urmărilor potenţialelor fenomene negative ce se 
pot produce în sezonul de iarnă 2018-2019. 

Art. 2. (1) Pentru acest sezon, CLSU va acţiona pentru asigurarea unui climat de 
normalitate la nivelul comunei Turburea, pe întreaga perioadă, cu măsuri sporite pe timpul 
sărbătorilor de iarnă, cu preponderenţă în zonele cu risc. 

Prin aceasta se urmăreşte aplicarea următoarelor obiective: 
a) intensificarea în domeniul de competenţă a activităţilor specifice de prevenire şi 

limitare a evenimentelor cu consecinţe negative, specifice sezonului rece; 
b) dinamizarea măsurilor de supraveghere a riscurilor din zona locaţiilor publice unde 

se vor organiza manifestări specifice sărbătorilor, precum şi în locurile unde se vor desfăşura 
manifestări cultural-sportive cu public numeros, pentru prevenirea şi limitarea efectelor 
negative ale oricăror situaţii de urgenţă; 

c) realizarea unui parteneriat real între serviciile publice descentralizate şi 
deconcentrate, prin conducerile instituţiilor, în vederea cunoaşterii situaţiei operative, pentru 
rezolvarea în comun a tuturor problemelor ce pot leza interesele populaţiei; 

d) asigurarea capacităţii optime de acţiune şi intervenţie specifice situaţiilor de urgenţă 
generate de incendii, dezastre şi fenomene meteorologice periculoase (căderi masive de 
zăpadă, polei, îngheţ, viscole, temperaturi foarte scăzute) a SVSU şi a autorităţilor 
administraţiei publice locale, pentru limitarea şi înlăturarea, prin intervenţii operative, a 
efectelor acestor situaţii. 

Capitolul li 
Organizarea acţiunilor şi măsurilor 

Art. 3. În scopul realizării obiectivelor propuse, premergător, pe timpul şi la încheierea 
sezonului de iarnă, se vor executa acţiuni şi se vor dispune măsuri specifice. 

Art. 4. Premergător sezonului rece: 
1. Întocmirea Planului de masuri şi acţiuni pentru sezonul rece 2018-2019 al CLSU şi 

aprobarea acestuia în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Turburea. 
Termen: 15.11.2018 
Răspunde: Şeful SVSU 
2. Evaluarea la nivelul tuturor structurilor deconcentrate/descentralizate, a operatorilor 

economici, unităţilor de gospodărie locală şi a celorlalte instituţii, a capacităţilor de resurse 
tehnice şi umane avute la dispoziţie pentru intervenţii la deszăpeziri şi stabilirea măsurilor 
pentru menţinerea în stare operativă a acestora. 

Termen: 15.11.2018 



~- ,--···;-·-· ....,~....,..., "'' vu111u11c1 1 u1uurea, a zonelor preponderent 
dispuse înzăpezirilor din teritoriu, a concluziilor desprinse în anii anteriori pentru înlăturarea 
efectelor negative cu accent pe cauzele care au determinat unele disfuncţii, în vederea 
asigurării unor măsuri concrete pentru evitarea repetării acestora în iarna 2017 - 2018, 
materializate în planul de intervenţie, în care să fie angrenate resursele tehnice şi umane ale 
SVSU. 

Termen: 15.11.2017 
Răspunde: Preşedintele CLSU al comunei Turburea 
4. Verificarea mijloacelor de intervenţie şi repararea celor cu defecţiuni în scopul 

asigurării unei intervenţii operative, pentru scoaterea din şanţuri sau deblocarea căilor de 
comunicaţii rutiere şi redarea fluenţei traficului în sectoarele de drum unde se produc 
ambuteiaje. 

Termen: 15.11.2017 
Răspunde: Consiliul Judetean Gorj prin societatea care asigură acţiunile de interventie 

pe drumurile judetene şi preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
5. Verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de înştiinţare pentru 

asigurarea alarmării în timp util a CLSU şi a populaţiei comunei asupra eventualităţii 
producerii unor fenomene meteorologice periculoase, pe baza datelor şi informaţiilor cuprinse 
în prognozele şi avertizările meteorologice transmise de instituţiile de specialitate. 

Termen: permanent 
Răspunde: /. S. U. GORJ şi preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
6. Instruirea SVSU în vederea pregătirii corespunzătoare a mijloacelor de intervenţie, 

pentru perioada sezonului rece precum şi asupra măsurilor specifice de comportament, 
protecţie şi prim-ajutor pe timp de iarnă. 

Termen: 15.11.2017 şi ulterior permanent 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
7. Retransmiterea operativă către CLSU, instituţii, servicii publice desconcentrate şi 

alte structuri organizate la nivelul comunei, a prognozelor şi avertizărilor meteorologice 
transmise de instituţiile specializate. 

Termen: permanent 
Răspunde: COA T. 
8. Intensificarea activităţilor de control tehnic de specialitate la operatorii economici, 

instituţii şi gospodării, pentru repararea defecţiunilor constatate şi asigurarea bunei 
funcţionări pe timpul sezonului rece a instalaţiilor şi sistemelor de încălzire, instalaţiilor de 
gaze, precum şi a sistemelor şi instalaţiilor de stingere cu apă şi mijloacelor tehnice de 
prevenire şi stingere a incendiilor. 

Termen: permanent 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea, 
9. Acordarea asistenţei tehnice de specialitate operatorilor economici, societăţilor 

comerciale în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, transportului 
şi depozitării bunurilor şi valorilor, prevenirii cauzelor specifice de incendiu, asigurarea 
evacuării şi menţinerea în funcţiune a mijloacelor de intervenţie în caz de incendii, dezastre şi 
stabilirea modalităţilor concrete de legătură cu forţele de intervenţie. 

Termen: permanent 
Răspunde: Poliţia Locală a comunei Turburea, I. S. U. GORJ. 
1 O. Verificarea şi asigurarea funcţionării echipamentelor de comunicaţii şi informatică 

pentru conducerea structurilor proprii, inclusiv a celor necesare cooperării cu celelalte 
organisme implicate în apărarea vieţii, bunurilor şi a mediului. 

Termen: permanent 
Răspunde: C OA T 
11. Realizarea evidenţei stricte a persoanelor cu afecţiuni grave şi care necesită 

tratament ambulatoriu, aprovizionarea şi asigurarea resurselor necesare de medicamente la 
nivelul unităţilor medicale. 

Termen: initial pe 15.11.2017, ulterior permanent; 
Răspund: preşedintele CLSU al comunei Turburea, cabinetele de medicină generală. 



_ ___ -~w"•"'~' 9 , 1u1 ~e1e spec1a11zate în scopul normalizării situaţiei, 

constituirea de echipe de intervenţie pentru înlăturarea zăpezii din zona gospodăriilor 
individuale (în cazul căderilor masive de zăpadă), deblocarea căilor de circulaţie şi 
asigurarea accesului spre colectivitate. 

Termen: 15.11.2018 şi când situaţia o impune; 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea şi SVSU - compartimentul de 

prevenire. 
13. Stabilirea de către CLSU a evidenţei persoanelor în vârstă, a celor cu dezabilităţi 

fizice şi psihice, care locuiesc singure, în vederea supravegherii permanente şi ajutorării în 
regim de urgenţă a acestora pe timpul sezonului rece. 

Termen: 15.11.2018 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
14. Verificarea stocurilor de materiale antiderapante şi împrospătarea acestora, în 

vederea asigurării intervenţiei continue. 
Termen: 15.11.2018 
Răspunde: Consiliul Judeţean Gorj şi preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
15. Asigurarea permanenţei la centrele operative cu activitate temporară, cu personal 

pregătit şi instruit, la primirea atenţionărilor sau avertizărilor meteorologice şi asigurarea 
funcţionării acestora pe întreaga perioadă prevăzută în atenţionări sau avertizări. 

Termen: permanent, pe perioada de valabilitate a atenţionărilor sau avertizărilor; 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea 
16. Reorientarea forţelor, mijloacelor şi materialelor pentru intervenţie, în funcţie de 

solicitări şi posibilităţi, pe perioada sezonului rece şi cu precădere pe timpul sărbătorilor de 
iarnă, pentru acoperirea întregului teritoriu de competenţă, în scopul prevenirii sau limitării 
efectelor blocajelor traficului de circulaţie produse de polei, ceaţă sau căderi masive de 
zăpada. Pregătirea rezervelor de forţe, mijloace şi materialelor antiderapante, pentru a 
desfăşura activităţi operative temporare, destinate combaterii urmărilor fenomenelor specifice 
sezonului de iarnă. 

Termen: permanent 
Răspunde: Consiliul Judeţean prin societatea care asigură acţiunile de intervenţie pe 

drumurile judeţene şi preşedintele CLSU al comunei Turburea. 
17. Verificarea şi actualizarea planurilor de protecţie şi intervenţie în situaţii de 

urgenţă, inclusiv a planurilor de cooperare şi acţiune, avându-se în vedere condiţiile 

geoclimatice specifice. 
Termen: 15.11.2018 şi permanent; 
Răspunde: preşedintele CLSU al comunei Turburea 
18. Organizarea şi desfăşurarea de controale şi acţiuni preventive, în vederea 

depistării şi înlăturării stărilor de pericol, a cauzelor potenţial generatoare de dezastre şi luării 
măsurilor ce se impun în caz de accidente tehnologice, explozii, incendii, avarii şi accidente 
cu impact asupra mediului şi populaţiei. 

Termen: permanent 
Răspunde: Şeful SVSU. 

Art. 5. Pe timpul sezonului rece: 
1. Asigurarea colaborării şi sprijinului reciproc în executarea atribuţiilor specifice ce 

revin fiecărei instituţii publice, potrivit competenţelor, realizându-se, totodată, un schimb 
permanent de date şi informaţii cu privire la evoluţia situaţiei operative. 

Termen: permanent 
Răspunde: conducătorii instituţiilor publice 
2. Urmărirea în permanenţă a stării tehnice şi încadrării cu personal specializat, pentru 

menţinerea unui timp de răspuns operative în cazul producerii unor evenimente deosebite 
(incendii, explozii, urgenţe medicale etc.), în raport cu distanţa şi posibilităţile de acces spre 
zonele ce pot fi izolate datorită fenomenelor meteorologice specifice sezonului rece. 

Termen: permanent 
Răspunde: vicepreşedintele CLSU al comunei Turburea. 



Capitolul III 
Organizarea conducerii 

,- -·--··'-'- 't' 

Art. 7. Coordonarea organizării şi desfăşurării, pe ansamblu, a activităţilor din 
prezentul plan revine preşedintelui CLSU al comunei Turburea sau înlocuitorului de drept al 
acestuia. 

Art. 8. Gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în domeniul de competenţă revine 
CLSU, instituţiilor şi operatorilor economici prin centrele operative. 

Art. 9. Acţiunile de prevenire, conducere, coordonare şi intervenţie în situaţii de 
urgenţă desfăşurate la nivelul comunei Turburea pe timpul sezonului de iarnă, revin CLSU al 
comunei Turburea. 
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RO MANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL TURBUREA 

HOT ARARE 

Privind aprobarea Organigramei şi 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 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57 /2015 privind salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri 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 şi completarea unor acte normative, precum şi alte măsuri, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 176 din 13 martie 2015 
avizul ANFP nr. 53729/2015 înregistrat la Primaria Comunei Turburea cu nr. 424/15.01.2015 
Ordinul Prefectului nr.149/18.05.2018 privind numarul de personal pentru anul 2018 
Adresa MDRAP nr. 81350/31.07.2018 
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; 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Aprobarea Organigramei Comunei Turburea, conform anexei 1 sistatului 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 îndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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Anexa nr.2 
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C. Juridic I I principal s 

sefL rou I s 
INSPECTOR I asistent s 
CONSILIER l superior s 
CONSILIER I asistent s 
CONSILIER I asistent s 
consilier I asistent s 

consilier I SUP. s 
consilier I debutant s 

Referent s 
consilier I superior s 

---~=......,....~ .... LA 

l~onsil~~: _p lprinc_i~al ls 1 __ ,REFERENT I ls r--~J 



PRIMARIA COMUNEI TURBUREA Anexa nr.2 
JUDETUL GORJ 

STAT DE FUNCTII 

FUNCTI FUNCTIA PUBLICA (;; functia contractuala ..... 
c:: ..... o 

EDE * <I.) o ..Q <I.) <I.) 
<I.) ..... .... '5 Vl <I.) '5 -o 

Nr DEMNlT <I.) u ~ -o u u .2 u 3 ::l 
Numele prenumele STRUCTURA ::l <I.) o -o <I.) Vl 

ATE X .... Vl X o;; crt. -o <I.) c.. c:: <I.) ::; 
/Vacant ,temporar vacant c:: ::; o «:! > 

PUBLIC o <I.) ::; u <I.) - o .... o c.. u -o «:! -o <I.) -o «:! > <I.) 
Vl > Vl 

<I.) «:! «:! -o <I.) i ..o A -o o .... i .... o 01) E-

DEMNITARI 
I Bîrca Ion PRIMAR primar 78 
2 Cojocaru Marin VICEPRIMAR viceprimar 73 

COMPARTIMENT AUDIT 
3 Sanda Maria AUDITOR auditor I PRINC s 

SECRETAR 
4 Dragu Ioana secretar I s 

COMPARTIMENT JURIDIC 
5 Vijulan Adriana Consilier C. Juridic I I principal s 

BIROU 
CONTABILITATE 

6 Vacant SEF BIROU sefbirou I s 
7 Bodae Dumitru Marius INSPECTOR INSPECTOR I asistent s 
8 Iloiu Emilia CONSILIER CONSILIER I superior s 
9 Dumitrascu Angela CONSILIER CONSILIER I asistent s 

10 Voica Elena Simona CONSILIER CONSILIER l asistent s 
11 Trîncă Anamaria Georget CONSILIER consilier I asistent s 

COMPARTIMENT AGRICOL 
12 Sguroiu Valerian CONSILIER consilier I SUP. s 
13 Ciocioi Maria Simona consilier consilier I debutant s 
14 vacant I Referent s 
15 Cochina Cristina Iuliana CONSILIER consilier I superior s 

COMPARTIMENT ASISTENTA SOCIALA 
16 Pirvu Angela Adelina Consilier I principal s 
17 VACANT REFERENT s 



~ 

18 VACANT Referent M 
19 Vaduva Eleonora *MUNCITOR CALIFICAT muncitor calif. I M 

asist.medic.asis 
20 Jianu Elena Izabela ** ASISTENT MEDICAL tent I PL 
21 Niculcioiu Roxana ** ASISTENT MEDICAL asist.medic.asistent PL 
22 Rîiosu Emilia Mihaela **ASISTENT MEDICAL asist. medic.asistent PL 
23 VACANT ** ASISTENT MEDICAL asist.medic.asistent PL 

* asistent personal 37 POSTURI 

) 
COMPARTIMENT 

ASISTENTA 
MEDICALA PENTRU 
UNITĂŢILE DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

24 vacant ** ASISTENT MEDICAL asist.medic.asistent PL 
25 vacant ** ASISTENT MEDICAL asist.medic.asistent PL 
26 vacant I /2 norma **MEDIC medic dentist s 
27 vacant I /2 NORMA **MEDIC medic medicină generală s 

I 
COMPARTIMENT ADMINISTRA TIV- GOSPODARIRE 

28 Benegui Constantina GUARD 1guard I M 
29 Oprisor Nicolae SO FER so fer ] M 
30 Militaru Vasile SO FER so fer I M 
31 vacant SO FER so fer I M 
32 Ciutureanu Ionel SO FER so fer I M „„ 

VACANT MUNCITOR M .).) 

34 VACANT muncitor M 
35 VACANT muncitor M 
36 VACANT muncitor M 
37 Temporar vacant SO FER so fer I M 

COMPARTIMENT CULTURA 

38 Bogdan Anisoara Daniela BIBLIOTECAR bibliotecar IA M 

Compartiment stare civila si Evidenta Populatiei 
39 Draga Mihail Corneliu ***consilier - consilier I principal s 
40 Gherghina Andrea Madal1 ***consilier consilier I asistent s 
41 Dinu Viorica ***consilier - consilier I superior s 



t: 
r „ 
" . .Z.. 

42 lscrulescu Claudia 
43 Vochita Anisoara Florica 

Cabinet primar 
44 Vacant 

45 VACANT 
46 Vătuiu Nicolae 
47 Voica Constantin 
48 VACANT 

1~0MA ;_t. .i ,• 

~,/ l/~:~~_dint~,1~ edinţă 
( Â~;;N„;o,„ 
\'I,~ \ '-V I '.';: , '<1 

„ ':--··~· J. ~ ~ ~~-
' . ,.,:- ,J -· . 

, : c ~ 

-

COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJARE A TERITORULUI 
inspector I debutant s 
inspector I asistent s 

CONSILIER PERSONAL consilier 
COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALA 
politist local politist local I debutant s 

loolitist local politist local III debutant M 
politist local politist local 1II debutant M 

loolitist local politist local III debutant M 

Ocupat 

Functia Numar de posturi e Vacante Total 

NR TOTAL DEMNITARII 2 o 2 

NR.TOTAL FUNCTII PUBLICE DE 
CONDUCERE I I 2 

NR TOTAL FUNCTJI PUBLICE DE EXECUŢIE 18 2 20 

NR TOTAL FUNCTJI CONTRACTUALE DE 
CONDUCERE 

secretar NR TOTAL FUNCTII CONTRACTUALE DE 

D~ 
EXECUŢIE 5 IO 15 

NR. TOTAL FUNCTJI IN INSTITUTIE 26 13 39 
Nr total de posturi potrivit art. III alin. (2) din 

0.U.G. Nr. 63/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 27312006 privind finanţele 
publice locale, precum şi pentru stabilirea unor 4 5 9 

* salarizarea persoanelor se face din capitolul de cheltuieli bugetare asigurari si asistenta -sociala; 

**salarizarea persoanei se face din capitolul de cheltuieli bugetare sanatate 

*** salarizarea persoanei se face din capitolul de cheltuieli de personal 

s 



ANEXA NR.3 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GORJ 

COMUNA Turburea 
CONSILIUL LOCAL 

VIZAT PENTRU LEGALITATE 
SECRETAR 

DRAGU IOANA 

HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui nou administrator al CT&CLTSERV SRL avand ca unic asociat 

Comuna Turburea prin Consiliul Local Turburea 
Consiliul Local al Comunei Turburea ,judeţul Gorj; 
Avand în vedere Raportul comun inregistrat sub nr._ .......................... . 
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Turburea: 
- Avand in vedere demisia dl Presură Ionuţ Cătălin nr. 7252/31.08.2018 
- Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de 

stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu 

mod ificari le si completarile ulterioare; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
Avand in vedere art.5 pct.3 ,lit.e ,art.12 alin.2 ,art.13 alin.2 lit. a din ORDONANŢĂ nr. 71 

din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local ; 

Avand in vedere prevederile O.G. nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si 
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare 

În temeiul art.17 ,art.36 alin 2 lit d , coroborate cu alin 5 lit a si alin 6 lit a, art.37 art. 45 
alin.(3) si art 61 alin 2 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.I. Se constată încetat mandatul de administrator al dl. Presură Ionuţ începând cu data de 

31.08.2018 , desemnat în această funcţie prin Hotărârea Consiliului Local Turburea nr. 51 /22.05.2018 
Art.2. Se numeşte dna Rîiosu Emilia -Mihaela cetăţean român , domiciliat în Comuna 

Turburea , sat Poiana, Jud. Gorj, posesor al CI, seria GZ, nr.655845., CNP 2900226184786 ca 
administrator unic al CT&CLTSERV SRL avand ca unic asociat Comuna Turburea prin Consiliul 
Local Turburea 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Gorj,Primarului comunei 
Turburea,Biroului Contabilitate,cetăţenilor comunei prin afişare; 
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