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JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
. CONSILIUL LOCAL -

HOTARAREA Nr.6
din 23 ianuarie 2014

Pentru aprobarea prelungirii termenului de implementare a Contractului de finantare
C313011061300017118.04.2011 cu 12luni gi plata penalizlrii de 0,1 % din valoarea eligibili rimasi de

rambursat pentru proiectul TNFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE 9l PROMOVARE TURISTICA
lN COMUNA TURENI", finanlare F.E.A.D.R., Misura 313

Consiliul Local al ComuneiTureni , judelul Cluj , lntrunit ln sedinta ordinare din data de
23 ianuarie 2014 i

Analizand proiectul de hotdrare propus de citre doamna Mdndild Elena Daniela, primarul Comunei
Tureni, privind aprobarea prelungirii termenului de implementare a contractului de finantare
c313011061300017/18.04.2011 pentru proiectut 'INFilNTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE 9l
PROMOVARE TURISTICA IN COMUNA TURENI,', finantare F.E.A.D.R., Misura 313;

ln conformitate cu prevederile art. 36, alin.(2), lit. b), din Legea administraliei publice locale
nr. 215120O1, republicatS, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 287 din 17.01 .2014 al compartimentului buget finanle 9i
Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local :' 

ln temeiul drepturilor conferite prin art. 45 9i art. 1 15, alln.1 , lit.b) din Legea administraliei publice
locafe nr. 21512001, republicate, cu modificSrile gi completdrile ulterioare adoptd prezenta

HOTARARE:

Art. 1. Se aprobi prelungirea termenului de implementare a Contractului de finanlare
C31 301 1 061 3000171'18.04.2011 cu 12 luni 9i plata-penalizdrii de 0,1 % din valoarea eligibili rimasd de
rambursat, in valoare de 396 lei pentru proiectul: ' INFIINTARE CENTRU LOCAL DE INFORMARE $l
PROMOVARE TURISTICA IN COMUNA TURENI'.

Art. 2. Primarul comunei Tureni si compartimentului buget finanle din aparatul de specialitate al
primarului Comunei Tureni , judelul Cluj, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotiriri.

Art. 3, Prezenta hotirire se comunic5 prin intermediul secretarului comunei, in termenul prevdzut
de lege, c5tre

- Institulia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni ,
- Compartimentul buget finanle

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA
NEMES CORNET.IU''0L-/

Prezenta hotirdre a fost adoptati cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administrafiei publice locale nr.215 | 2001 , republicate , cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare :
Nr. consi l ier i in funcfie = 11 Voturi , ,  Pentru " = 11
Nr. consilieri prezen{i = 11 Voturi ,, impotrivd " = 0

Abtineri" = 0

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR AL CON/IUNEI TURENI
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