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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
CONSILIUL LOCAL TURBUREA 

HOTARARE 

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii catre persoane fizice si persoane juridice a 
buldoexcavatorului proprietatea Comunei Turburea si stabilirea taxei de inchiriere 

Consiliul Local al Comunei Turburea 

Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul Comunei Turburea 
Avand in vedere raportul viceprimarului Comunei Turburea cu nr.4629/02.05.2017 prin care 
propune inchirierea buldoexcavatorului proprietatea Comunei Turburea catre persoane fizice si 
persoane juridice; 

rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
In temeiul articolului 45 aliniatul 1, raportat la articolul 36 aliniatul 2 litera "c" raportat la 
aliniatul 5 litera "b" art.115 alin.1 litera b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 
locala, 

HOTARA~TE 

Art. I Se aproba inchirierea buldoexcavatorului proprietatea Comunei Turburea,catre 
persoane fizice si persoane juridice 
Art.2-Stabileste taxa de inchiriere de 100 lei/ora. Sumele obtinute din taxele de 
inchiriere se cuprind in venitul bugetului local. 
Art.3-Indeplinirea prezentei revine viceprimarului Comunei Turburea. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTAMRE 
privind aprobarea suspnerii financiare pentru acordarea premiilor ~i contravalori 
meselor pentru competitiile sportive organizate in data de 07.05.2017 ~i 14.05.2017 

Consiliul local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

Avand in vedere : 

In temeiul art. 26 (2) pct. 2 lit. b) si art. 29 din Legea nr. 69/ 2000 privind educatia fizica si 
sportul modificata prin Legea nr. 4 72/ 2004 si Regulamentului de punere in aplicare a 
dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/ 2000 aprobat prin Hotararea Guvemului nr. 
884/ 2001, 
- adresa comuna a Liceului Tehnologic Turburea , Directiei Judeteane pentru Tineret ~i Sport , 
Inspectoratului Scolar Judetean Gorj ~i Primariei Comunei Turburea. 
- raportele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local Turburea 
-In conformitate cu prevederile art. 36(6) lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/ 2001 privind 
administratia publica locala republicata, 

HOTARA~TE 

Art.1 Aprobarea sustinerii financiare pentru acordarea premiilor ~i contravalori meselor pentru 
competitiile sportive organizate In data de 07.05.2017 ~i 14.05.2017 
Art.2 Primarul comunei Turburea impreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul 
Primariei Comunei Turburea vor duce la indeplinire prezenta hotarare . 
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