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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
privind implementarea proiectului,, Modernizare ~i dotare fost sediu Petrom in scopul 

transformarii in institupe de invatamant pentru desfa~urarea cursurilor liceale ~i 
profesionale ale Liceului Tehnologic Turburea" 

Consiliul Local al comunei Turburea 
Avand in vedere: 

Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

j) ORDIN nr. 947 /2015 privind modificarea §i completarea Normelor metodologice pentru 
punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 
national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul 
dezvoltarii regionale §i administratiei publice, nr. 1.851/2013 (publicat: 04-11-2015) 

k) ORDIN nr. 1.851/9.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 
in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului national de dezvoltare locala (varianta consolidata - contine 
modificarile si completarile OMDRAP nr.158/14.01.2015) 

l} art 36 alin. (2) lit b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 
215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

m) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
n) tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, 

o) in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare, 

p) luand act de: 
q) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat cu nr. 9245/15.09.2017, prin care se motiveaza, in drept ~i in fapt, 
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivitatii; 

r) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Turburea, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. - Se aproba implementarea proiectului ,, Modernizare ~i dotare fost sediu Petrom in 
scopul transformarii in institutie de invatamant pentru desfa~urarea cursurilor liceale ~i 
profesionale ale Liceului Tehnologic Turburea denumit in continuare Proiectul. 
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevact in bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul Naponal de Dezvoltare Locala - P.N.D.L., 
potrivit legii. 
Art. 3 Se aproba suma de 2077059,49 lei cu TVA, Buget de stat 1883169, 77 lei, buget local 
193889, 72. lei, necesara pentru realizarea obiectivului de investitii mentionat anterior, suma ce va 
fi specificata in anexa nr.3 SOLICIT ARE de finantare prin Programul national de dezvoltare locala a 
obiectivului investitii Modernizare ~i dotare fost sediu Petrom in scopul transformarii in 
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institutie de invat3,mant pentru desfa~urarea cursurilor liceale ~i profesionale ale Liceului 
Tehnologic Turburea 
Art.4 - Autoritaple administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii 
ultimei pla!i in cadrul Proiectului. 

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa 
calitate ~i de ordonator principal de credite, sau administratorul public ~l comunei. 

Art. 6. - Aducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul Unitatii 
administrativ teritoriale Comuna Turburea 

Art. 7. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului Unitatii 
administrativ teritoriale Comuna Turburea, in termenul prevazut de lege, primarului Comunei 
Turburea ~i Prefectului judetului Gorj ~i se aduce la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul 
primariei, precum ~i pe pagina de internet wwwprimaria.turburea. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA 

Privind alegerea presedintelui de sedinta ,de catre consiliul local al comunei 
Turburea ,jud. Gorj 

Consiliul iocal al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

Avand in vedere: 
propunerile membrilor consilieri din cadrul sedintei sedinta ; 
prevederile art. 35 alin 2 din legea 215/2001, republicata ,privind administratia 
publica locala; 

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

HOTARA~TE 

Art. 1. Se alege presedinte de sedinta pentru o perioada de 3 luni d-nul consilier 
Cojocaru Marin 

Art.2.Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul unitatii administrativ teritoriale 
, isi asuma , prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate, in procesul 
verbal incheiat ca urmarea sedintei . 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local In 1?edinta din 15.09.2017 , cu un numar de 10 voturi pentru, un 
numar de __ voturi impotriva, un numar de --~n totalul de 10 consilieri prezenti. 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 

Privind desemnarea a trei reprezentantii ai Consiliului Local Turburea ca 
membrii in cadrul Consiliului de Administratie al Liceului Tehnologic Turburea 

Consiliul local al comunei Turburea , judetul Gorj ; 

Avand in vedere: 
Adresa cu nr 3214/08.09.2017 a Liceului Tehnologic Turburea inregistarata la 
Primaria Turburea cu nr. 9194/14.09.2017 
Referatul secretarului comunei ; 
Prevederile art. 96 din Legea 1/2011, legea invatamantului; 
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 1 din Legea215/2001, republicata ,privind administratia 

publica locala; 

HOTARA~TE: 

Art. 1.Se desemneaza ca reprezentantii ai Consiliului Local Turburea in anul scolar 
2017-2018 ,in Consiliul de Administratie al Liceului Tehnologic Turburea domnul Seler 
Ionut Daniel , domnul Daju Stefan ~i doamna Pu~cu Marioara 

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

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

voturi pentru, un 
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ROMANIA 
JUDEJUL GORJ 

COMUNA TURBUREA 
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE 

Privind acordul de principiu pentru rea/izarea unei centrale fotovoltaice in 
Comuna Turburea pentru producerea de energie electrica. 

Consiliul local al Comunei Turburea 
Avand In vedere : 
Scrisoarea de intentie a S.C SCT PLANETA VERDE S.R.L 
Fiind indeplinite conditiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala In administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit. c) si e) coroborat cu alin.(7) lit. a) din 
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

~ completarile ulterioare; 

,,.-, 

Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate . 
In temeiul prevederilor art.45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, 

HOTARA$TE 

Art.1 Acordarea acordului de principiu principiu pentru realizarea unei centrale 
fotovoltaice in Comuna Turburea pentru producerea de energie electrica . 
Art.2Prezenta Hotarare se va comunica primarului, Institutiei Prefectului - judetul Gorj, 
Compartimentului achizitii publice. 

p 
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ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA TURBUREA 
-CONSILIUL LOCAL-

HOTARARE 
Privind aprobarea devizu/ui general ,a indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea rea/izarii 

obiectivului de investitii 
,,MODERNIZARE PUT APA, MODERNIZARE SI DOTARE STATIE DE CLORINARE DIN SAT TURBUREA, 

COM. TURBUREA, JUD. GORJ" 

Consiliul Local al Comunei Turburea, Judetul Gorj, 
Avand in vedere: 
·:· Expunerea de motive la Proiectul de hotarare. 
•:• Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate 
•:• Adresa MDRAP nr. 
•:• Prevederile art 291 din codul fiscal modificat prin Leg ea nr. 227 /2015 
•:• art.36 alin.(1), alin.(2), lit. ,,b" coroborate cu alin.(4) lit. "d" ~i art.115 alin.(1) lit."b"din din Legea administratiei publice 

locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
•:• art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale; 
•!• art. 7 alin.(1) lite) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala, 
•!• art.5 lite), art.6 alin.(4) ~i art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013; 
•:• rapoartele de specialitate ale comisiilor Consiliului Local Turburea 

in temeiul art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, 

HOTARA$TE: 
Art.1: Se aproba Devizul general intocmit de SC INTERGRUP ENGINEERING S.R.L. in vederea realizarii obiectivului de 

investitie ,,MODERNIZARE PUT APA, MODERNIZARE SI DOTARE STATIE DE CLORINARE DIN SAT TURBUREA, COM. TURBUREA, 
JUD. GORJ"conform anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta Hotarare. 
Lao valoare totala de :407.762,34 lei 

Buget de stat :240.000 lei 
Buget local: 167.762,34 lei 

Art.2 :: Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,MODERNIZARE PUT APA, 
MODERNIZARE SI DOTARE STATIE DE CLORINARE DIN SAT TURBUREA, COM. TURBUREA, JUD. GORJ" 

Indicatori Economici 

Indicatori tehnici 

Total general: 407.762,34 lei 
din care 

C+M :81.593,97 lei 

- Curatirea si deznisiparea forajului in sistem aer-lift cu pompa Mamuth care necesita: 
- Spalarea interioara a coloanei filtrante cu injeqie directa in filtre; 
- Curatirea putului cu aer comprimat; 
- Deznisiparea forajului cu un debit Qdeznisip=9,6 l/s, ceea ce ne va asigura formarea 
filtrului invers in spatele coloanei filtrante; 
- Efectuarea testelor de eficienta prin pomparea forajului in conditii de siguranta, cu trei 
trepte crescatoare de 3,0, 5,0, 7,0 Ifs; 
- Efectuarea testului de performanta, cu un debit de aproximativ 6 l/s. 

-~ Statie de tratare apa bruta 
Se propune realizarea unei statie de tratare a apei Q =25,2 mc/h (7 Ifs) cu urmatoarele 

functiuni: 
- retinerea suspensiilor mecanice (turbiditate) 
- reducerea concentra9ei amoniacului. 
- reducerea concentratiei fierului, a manganului, a substantelor organice. 
- eliminarea gustului si a mirosurilor neplacute a apei 

- dezinfeqia bacteriologica. 
Art.3 Prezenta Hotarare se va comunica primarului, Institutiei Prefectului - judetul Gorj, Compartimentului achizitii 

publice iar un exemplar se va afisa la afisierul local. 

' cu un nwnar de 10 voturi pentru, un numar de - voturi impotriva, un numar de --
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