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H O T Ǎ R Â R E A  nr.  58 
Din 23 iunie 2016 

privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Comunei Tureni 
 

Văzând prevederile HCL Tureni nr. 57/2016 prin care au fost validate mandatele consilierilor locali 
aleşi la alegerile locale  din 5 iunie 2016; 

Fiind îndeplinite prevederile art. 22 şi art. 32, coroborate cu cele ale art. 30-37 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, (r1) cu modificările şi completările ulterioare;  

Ţinând cont de prevederile prevederile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, (r1), cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul drepturilor conferite de art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, (r1) cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tureni,  întrunit în şedinţă de constituire, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1.   Se declară legal constituit Consiliul Local al Comunei Tureni, judeţul Cluj cu sediul în Tureni  
nr. 243,  judeţul Cluj, din a cărui componenţă fac parte 11 consilieri aleşi la 5 iunie 2016, 10 consilieri 
depunand juramantul, un consilier validat fiind lipsa, respectiv dl. Morovan Vasile, acesta va depune 
juramantul la urmatoarea sedinta de consiliu local.   
 Art. 2.  În prima sa şedinţă ordinară,  consiliul local va adopta regulamentul său de organizare şi 
funcţionare.             
 Art. 3.  Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrârii se încredinţează 
preşedintele şedinţei de constituire prin secretarul comunei. 

 
 
PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI               Contrasemneazǎ:  

      DE  CONSTITUIRE                                      Secretarul comunei Tureni,   
                                                      OLTEAN GABRIEL IOAN   
                  ________________            _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea  215/2001 (r1) 
Nr. total al consilierilor   =  11    Voturi  - pentru =     10                          
 Nr. total al consilierilor prezenţi   =  10     - contra =      0 
Nr. total al consilierilor absenţi   =  0     - abţineri   =      0 
 
  


