
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
- CONSILIUL LOGAL -

HOTARAREA NT.4
din 8 ianuarie 2014

Privind aprobarea decontdrii de la bugetul local a consumului de carburant sau a cheltuielilor
aferente pentru deplasarea formaliilor de dansatori de pe raza Comunei Tureni in vederea

desfaguririi activitdlilor culturale

Consiliul local al comunei Tureni , judelul Cluj , intrunit in gedin{a de lucru extraordinari din data
de 8 ianuarie 2014 :

Avand in vedere :
Analizand:
- Legea nr. 273n006 privind finantele publice locale ;
- Legea administra{iei publice locale nr. 21512001, republicati, cu modificirile 9i completirile

ulterioare
ln conformitate cu prevederile :
- art. 36 atin. (2 ) lit.d) , alin. (6) lit. a) pct. 4 , alin.7 lit. c) din Legea administraliei publice locale

nr.215 | 2001, republicati , cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 76 din 08.01 .2014 al compartimentului buget finanle gi

Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;
In temeiul drepturilor conferite prin art. 45 9i art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administra{iei publice

focafe nr. 21512001, republicatd, cu modificirile 9i completdrile ulterioare adopti urmdtoarea ;

HOTARA RE:

Art. 1. Se aprobe decontarea de la bugetul local a consumului de carburant sau a
cheltuielilor aferente pentru deplasarea formaliilor de dansatori de pe raza Comunei Tureni in
vederea desfiguririi activitd!ilor culturale.

Art. 2. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotirdri se incredinteazd Primarul
comunei Tureni.

Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotirAre se comunice in termenul
prevezut de lege citre :

- Institu{ia Prefectului Judelului Cluj,
- Primarul comunei Tureni ,
- Compartimentul buget finanle

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL COMUNEI TURENI

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administra[iei publice locale nr.215 | 2OO1 ,
republicatd , cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
Nr. consil ieri in func{ie = '11

Nr. consil ieri prezenli = 10
Voturi ,, Pentru " = 10
Voturi ,, impotrivd " = 0
, ,Abt iner i  "  = 0
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