
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA TURENI
. CONSILIUL LOCAL .

HOTARAREA Nr.11
din 31 ianuarie 2O14

Privind dlocarea sumei de 15.00 mii lei din bugetul local al Comunei Tureni pe anul2014
capitolul 51.24.01.03 pentru cheltuieli materiale achizilie cadouri pentru elevii gi pregcolarii de la

$COALA GIMNAZIALA TURENI 9i structurile arondate , cu ocazia sarbitorilor de Pagte ,
zilei de 1 lunie 9i sdrbitorilor iarni ( Mog Nicole Si MoS Creciun )

Consiliul Local al Comunei Tureni , judelul Cluj , intrunit in gedinld extraordinard din
data de 31 ianuarie 2014 ;

in conformitate cu prevederile :
- Legea nr. 356 / 2013 a bugetului de stat pe anul 2014 ;
- Legea nr.27312OO6 privind finanlele publice locale cu modificdrile gi completirile

ulterioare ;
Avdnd in vedere Raportul de specialitate nr. 630 din 31.01 .2014 al compartimentului

buget finanle precum 9i Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului
local :

in temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin. 2 lit. d) , alin. 6 lit. a) pct. 1, pct. 5 ,
art. 45 precum 9i art. 1 1 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21512001 - Legea administra(iei publice
locale , republicatd , cu modificdrile gi completirile ulterioare , adoptd urmdtoarea

HOTANARC:

Art. 1. Se aprobd alocarea sumei de 15.00 mii lei din bugetul local al Comunei Tureni
pe anul 2014 - capitolul 51.2A.01.03, pentru cheltuieli materiale achizilie cadouri pentru elevii {
pregcolarii de la $COALA GIMNAZIALA TURENI 9i structurile arondate , cu ocazia sdrbdtorilor
de Pagte , zilei de 1 lunie 9i sdrbdtorilor iarnd ( Mog Nicole gi Mog Criciun ).

Art. 2, Cu punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotdrAri se Tncredinleazd Primarr.
comunei Tureni gi compartimentul buget finanle.

Art. 3. Prin intermediul secretarului comunei Tureni prezenta hotdrAre se comunicd in
termenul prevdzut de lege cdtre :

- Institulia Prefectului Jude{ului Cluj,
- Primarul comunei Tureni ,
- Compartimentul buget finanle
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CONTRASEMNEAZA
ECRETAR AL COMUNEI TURENI

PrEzenta hoterare a fost adoptaG cu respectarea p.evederilor art. 45 din Legea administratiei publice loc,le ff.2'15 I 2001, tepublicaH, cu
modificerib 9i completllrile ultefioare :
Nr. consil ieri in functie ='11 Voturi, Pentru" = '11

Nr. consilieri prezenti = 11 Voturi ,lmpokivd " = 0
,Abtineri" = 0
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