
NA TURBUREA 
-sILIUL LOCAL 

HOTARAREA 
Nr.29/05.04.2016 

privind completarea HCL nr. 68/08.12.2015 privind aprobarea impozitelor ~i 
el or locale pentru anul 2016 

· arul comunei Turburea,judetul Gorj. 
L\-ind in vedere: 

punerea de motive la proiectul de hotarare; 
ortul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu; 

poartele de avizare ale comisiilor de specialitate ; 
revederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal 
revederile art.36 alin.( 4) litera c) din Legea nr.215/2001,republicata, privind 

,inistratia publica locala; 

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 ,republicata,privind administratia publica 
cal a. 

HOTARA~TE: 

Art.1. Completarea HCL nr. 68/08.12.2015 privind aprobarea impozitelor ~i taxelor 
locale pentru anul 2016,conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2 Se aproba prorogarea bonificatiei de 10% pentru plata cu anticipatie pana la 30 
iunie inclusiv, a impozitului datorat pentru anul intreg de catre contribuabili . 
Art.3.Compartimentul financiar-contabil va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor 
prezentei hotarari. 
Art.4 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului ,Jud. Gorj , , in vederea 
exercitarii controlului cu privire la legalitate ~i se adduce la cuno~tiinta publica prin 
grija inspectorului din aparatul de specialitate al primarului prin afi~ere la sediul 
primariei precum ~i prin comunicarea tuturor persoanelor juridice in cauza. 

Aceasta hotarare a fast adoptata de la Consiliul Local al comunei Turburea in sedinta din 05.04.2016 cu un numar de 10 voturi pentru, cu un numar 
de_ voturi impotriva, cu un numar de abtineri din totalul de IO consilieri prezen\i. 

Contrasemneaza/ 
Secretar 

D~ 

,v 



MANIA 
ETUL GORJ 

MUNA TURBUREA 
NSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 
Nr. 28/05.04.2016 

Privind aprobarea acordarii si distribuirii unui numar de 400 pachete cu 
produse alimentare in valoare de 50 lei/pachet, in conditiile legislatiei in vigoare 

pentru persoanele beneficiare de venitul minim garantat ,persoanele cu handicap si 
alte persoane cu venituri mici 

onsiliul Local al Comunei Turburea 
Avand in vedere: 

.-Proiectul de hotarare initiat de catre primar-Birca Ion 
-Expunerea de motive la proiectul de hotarare 
-Referat de specialitate inregistrat sub numarul 3357/05.05.2016 din partea 
Compartimentului de Asistenta Sociala Turburea 
-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale ,cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-Prevederile OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate 
-In temeiul art. 36 si 35 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata. 

HOTARESTE: 

Art.1.Aproba acordarea si distribuirea unui numar de 400 pachete cu produse 
alimentare in valoare de 50 lei/pachet, in conditiile legislatiei in vigoare pentru 
persoanele beneficiare de venitul minim garantat ,persoanele cu handicap si alte 
persoane cu venituri mici cu ocazia sarbatorilor pascale. 
Art.2.Beneficiile de asistenta sociala constand in pachete alimentare se vor distribui 
conform referatului de specialitate inregistrat sub numarul 3357/05.05.2016 intocmit 
de Compartimentul de Asistenta Sociala. 
Art.3.Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 292/2011 a asistentei 
sociale ,cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile OG nr. 68/2003 
privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Art. 4.Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul comunei Turburea, Biroul 
Contabilitate, Compartimentul de Asistenta Sociala. 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului Local Turburea din data de 
05.04.2016 cu un nr. de 9 voturi pentru ,_ voturi impotriva, labtinere din totalul de 10 membrii 
consilieri prezenti 

_,_JP. ·~ a::a..... 

Contrasemneaza/ secretar 

Dra'? 
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:LGORJ 
1"A TURBUREA 

IULLOCAL 

HOTARAREA 
Nr .27/05.04.2016 

prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 1142/20.07.1999 incheiat 
intre Primari? Turburea si CEC Sucursala Tg Jiu 

iliul local Turburea Comunei Turburea , judetul Gorj ; 

in vedere: 
proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei ; 
adresa cu nr 2103/09.03.2016 a CEC Bank, Sucursala Tg Jiu; 

Raportul Inspectorului, impozite si taxe din cadrul Primariei Turburea, 
Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al 
acesteia; 
Prevederile art. 38 alin 2 lit c) din Legea 215/2001 privind administratia publica 
locala; 
Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ; 
In temeiul art. 45 alin 6 din Legea 215/2001 , privind administratia publica locala 

HOTARASTE; 

'Art.1. Se aproba prelungirea duratei contractului de inchiriere nr 1142/20.07.1999 , 
lungit prin actul aditional, incheiat intre Primaria comunei Turburea, judetul Gorj si 
C Sucursala Tg Jiu, pentru spatiul in suprafata de 32,50 mp . 

Art.2 - Contractul se prelunge~te pentru o perioada de 2 ani , cu incepere de la data de 
12.05.2016 pana la 1.05.2018, putand fi prelungit de parti de comun acord. 
Art.3 - Chiria lunara datorata este de 100 lei /luna, 
Art.4 - Se imputemice~te domnul primar Birca Ion cu semnarea actului aditional 

dir.tre cele doua parti, precum ~i cu indeplinirea altar consecinte ce decurg din prezenta 
hotarare. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de la Consiliul Local al comunei Turburea in sedinta din 05.04.2016 cu un numar de 10 voturi pentru, cu un 
numar de_ voturi impotriva, cu un numar de ab\ineri din totalul de IO consilieri prezen\i. 

Contrasemneaza/ 
Secretar Dv 

~\ 



RJ 
'RB UREA 
LOCAL 

HOTARAREA 
Nr.26/05.04.2016 

aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 
de urgenta pentru anu/ 2016, la nivelul comunei Turburea, judetul Gorj 

Local al Comunei Turburea, judetul Gorj, 
vedere 
ea de motive 3387/05.04.2016 
rile Ordinului M.A.I. Nr. 132 din 29 ianuarie 2007 pentru 
a Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si acoperire a 
si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor 

revederile Legii nr.481/2004 privind Protectia civila, cu modificarile si 
- rile ulterioare, 

adresa nr.21173535/16.03.2016 a ISU Gorj 
prevederile Ordinului Ministrului Administratiei si lnternelor Nr. 718 din 30 
05 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura 
torica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta, cu 

- rile si completarile ulterioare; 
rapoartele de avizare ale comisilor de specialitate ale Consiliului Local 
Turburea 
eiul art.36 alin.2 lit.a) art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 

d administratia pubiica locala, republicata, cu modificarile si 
letarile si completarile ulterioare, 

HOTARA$TE 

.1-Aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul 
1a[iilor de urgenta, la nivelul comunei Turburea , judetul Gorj, 

mit de d-nul Cojocaru Marin desemnat ca responsanil SVSU.,conform 
xei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

T.2 -Planul de analiza ~i acoperire a riscurilor din zona de competenta se va 
ite prin grija d-nului Cojocaru Marin lnspectoratului pentru Situatii de Urgenta 

rJ . 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului Local Turburea din data de 05.04.2016 cu 
nr. de 10 voturi pentru ,_ voturi impotriva, _ abtineri din totalul de 10 membrii consilieri prezenti 

Contrasemneaza/ secretar 

Dra~ 


