
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
. CONSILIUL LOCAL -

HoTARAREA NT. lO
din 3{ ianuarie 2014

Privind alocarea sumei de 20.00 mii lei din capitolul 67.2A.50

" ASOCtATtEt SOCTAL CULTURALA TURENT ,,

Consiliul Local al Comunei Tureni , jude{ul Cluj , inhunit in gedinti extraordinard din data
de 31 ianuarie 2014 ;

Av{nd in vedere :
- H'C.L. Tureni nr. 1 | 19.01.2012 privind aprobarea unui Acord de parteneriat lntre

COMUNA TURENI giASOCIAJ|A SOCTAL CULTURALA TURENT :
AnalizAnd :
- Anexa nr. 2 pct. 9 din Legea finanlelor publice locale nr.273t2OO6, cu modificdrile si

completdrile ulterioare,
- O.G. nr. 2612000 cu privire la asocialii gi fundalii, cu modificirile gi completirile ulterioare,
In conformitate cu prevederile :
- art. 36 alin. (2 ) lit.b) ,d) , atin. (6) tit. a) pct.4 , atin. 7 tit. a) din Legea administraliei

publice locale nr.215 120o1, republicatd , cu modificirile gi completirile ulterioare;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 629 din 31.01.2014 al compartimentului buget

finanle precum 9i Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local;
ln temeiul drepturilor conferite prin art. 45 Si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraliei

publice locale nr. 21512Q01, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare adopti
urmetoarea :

HOTARA RE:

Art. 1. Se aprobd alocarea sumei de 20.00 mii lei din bugetul local al Comunei Tureni pe
anul 2014 - capitolul 67.2A.5o ,, ASoctATtEt soclAl cULTUMLA TURENT ,, pentru asigurarea
func!iondrii serviciilor sociale gi pentru dezvoltarea de activitdlilor culturale gi spilrtive in Comuna
Tureni.

Art. 2. Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrdri se incredinleazi Primarul
comunei Tureni gi compartimentul buget finanle.



Art. 3. Prin grija secretarului comunei TureniPrevizu'" 
:'$fi** ilfltrg,*tiliil:''''

PRESEDINTE DE $EDINT;A

prezenta hotirire se comunici Tn termenul

CONTRASEMTTnzA
SECRETAR AL COMUNEI TURENINEME$ coRNi#'

ti,V $UMANDE4DARTUS

Prezenta hotdrdre a fost adoptatd cu respectarea prevederilor art.45 din Legea administraliei publice locale nr.215 12001, republicatd, cu
modificirile 9i completirile ulterioare :
Nr. consilieri in funcfie = 11 Voturi ,, Pentru " =

Nr. consilieri prezenli = 11 Voturi ,, impotrivd " =

Abtineri" =

1 1
0
0


