
IA 
LGORJ 
ATURBUREA 

ILIUL LOCAL 

HOTARARE 
ND APROBAREA VIRARII DE CREDITE SI RECTIFICAREA BUGETULUI 

LOCAL PE anul 2016 

"ul Local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 
in vedere: 

referat prezentat de catre contabilul Primariei Turburea nr.11053/17.11.2016 
rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
prevederile art. 36 alin 2 lit b) 4 lit. a) din Legea 215/2001republicata, privind 
administratia publica locala ; 
in temeiul art.45 alin 2 lit a, din legea 215/2001 privind administratia publica locala; 

HOTARA~TE: 

Art.1.Se aproba virarea de credite si rectificarea bugetului local pe anul 2016 

- la partea de cheltuieli: 
itolul 51.02 -Autoritati publice: -
- cheltuieli de personal : -30.000 lei 
-10.01.12-ind.plat. unor persoane din afara unitatii: -5.000 lei 
-10.01.30-Alte drepturi salariale in bani: - 15.000 lei 
- 10.03.01 - Contributii de asigurari sociale de stat: - 10.000 lei 
- bunuri ~i servicii: + 30.000 lei 

0.30 - Alte cheltuieli cu bunuri ~i servicii: + 30.000 

a hotarare a ~o~t ado~t~ra de~~':';'~ 
de __ votun rmpotnva, un n~tt~ 

voturi pentru, un 

~¥ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
Privind alocarea sumei in vederea organizarii ,,Pomului de Iarna,, in anul 2016 

Consiliul Local al Comunei Turburea 
A vand in vedere: 

referatul nr. 2923/17.1'1.2016 al Liceului Tehnologic Turburea inregistrat la 
Primaria Turburea cu nr. 10999/17.11.2016 
In baza Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, art.36 alin.(1) ~i alin(2) lit.a din Legea 

215/2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 
rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului Local 
In temeiul art. 45 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.1 - Se aproba utilizarea sumei de 30.000 mii lei din bugetul local, reprezentand 
cheltuieli necesare sarbatoririi pomului de iama In anul 2016 pentru elevi de pe raza 
Comunei Turburea ,salariatii Primariei Turburea , persoanele cu handicap si insotitori 
,remunerati de Primaria Turburea cat si pentru colindatorii. 
Art.3 - Cu ducerea la lndeplinire a prevederilor prezentei hotarari raspunde primarul 
comunei prin compartimentul de specialitate. 

Nr.49 
:.a noiembrie 2016 

-~eam~ 18 NOIEMBRIE 2016 , cu un numar de 12 
d~· 12 ~ineri din totalul de consilieri prezenp. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, DRAG11V 

~ 



ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 

Privind aprobarea darii in folosinta gratuita a Sali de mese din incinta 
Cantinei Turburea si a unui apartament situat in imobilul Bloc 40 apartamente 

unei societatii comerciale , in vederea deschideri unui punct de lucru in Comuna 
Turburea , pen~ru desfasurarea de activitati de tricotaje . 

Consiliul Local al comunei Turburea : 
A vand in vedere : 

Adresanr. 11000 din 17.11.2016 a SCALEXTRICOT SRL 
Prevederile art.124 din Legea nr. 215/2001 , republicata,privind administratia 
publica locala 
HG nr.973/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Gorj ,anexa 
nr.65,cu modificarile si completarile ulterioare 
in temeiul art. 36 alin 5 din Legea215/2001, republicata ,privind administratia 
publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

in temeiul art. 46 alin 1 din Legea215/2001, republicata ,privind administratia publica 
locala 

HOTARASTE: 
Art.1 Privind acordatea in folosinta gratuita a Sali de mese din incinta C~tinei 

Turburea si a unui apartament situat in imobilul Bloc 40 apartamente unei societatii 
comerciale , in vederea deschideri unui punct de lucru in Comuna Turburea, pentru 
desfasurarea de activitati de tricotaje , pentru o perioada de 2 ani cu drept de prelungire 
prin act aditional. 
Art.2 Conditia impusa pentru acordatea in folosinta gratuita este ca cetateni Comunei 
Turburea sa aiba prioritate la angajare. 
Art.3 Se aproba incheierea contractului de comodat in acest sens. 
Art.4 Se imputemiceste Primarul Comunei Turburea pentru'a semna contractul de 
comodat 
Art.5Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Gorj si 
Primarului Comunei Turburea 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local in ~edinta din 18 NOIEMBRIE 2016 , cu un numar de 12 voturi 
pentru, un numar de __ voturi impotriva, ~ abtineri din totalul de 12 consilieri prezenti. 

Nr.50 
1' noiembrie 2016 

,~EDIN'fA, 

CONTRASEMNEAZA 
SECRET AR, 

DRA#lIOANA 

~ 

u 


