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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOT.AR.ARE 

privind stabilirea nivelului chiriei pentru fondul locativ al 
Comunei Turburea 

Consiliul Local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

Avand in vedere : 
Proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei ; 

Raportul , intocmit de aparatul de specialitate din cadrul primariei 
- Prevederile art. 26 din OUG nr 40/1999, cu modificarile si 

completarile ulterioare , aprobata prin Legea 241/ 2001, modificata si 
completata prin HGR nr 310/2007 
prevederile art. 38 din legea 215/2001 privind administratia publica 
locala; 
rapoartele de avizare ale comisiilor de speciliatate din cadrul 
Consiliului local ; 
in temeiul art. 46 din Legea 215/ 2001 privind admnistratia publica 
locala , republicata ; 

HOTARASTE: 

Art.1. Se aproba cuantumul chiriei in suma de 50 lei/ camera pentru 
fondul locativ al Comunei Turburea ( pentru spatiile proprietatea Comunei 
Turburea) 

Art.2. Se imputerniceste Primarul Comunei Turburea cu semnarea 
contractelor de inchiriere. 

Art.3. Compartimentele de specialitate vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 

privind utilizarea excedentului bugetar al Comunei 
Turburea inregistrat la 31.12.2016 

Consiliul Local al Comunei Turburea , judetul Gorj ; 
Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei 
- raportul prezentat de catre contabilul primariei inreg. la 

nr 166/05.oi.2017 
- In conformitate cu art.58 alin.1 lit.a si b din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, modificata si 
completata; 

- rapoartele de avizare ale comisiilor de speciliatate din cadrul 
Consiliului local 

In temeiul art.10, art.36 alin.2 lit.b si alin.4 lit.a, art-45 alin.2 lit.a 
si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art.1: Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului 
local al Comunei Turburea rezultat la 31.12.2016 , a deficitului 
sectiunii de funcponare in suma de 9.552,35 lei 
Art.2: Primarul Comunei Turburea prin Biroul Contabilitate va 

asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari , cu 
respectarea dispozitiilor din actelor normative in materie. 
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