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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
 

                                         H O T Ǎ R Â R E A  nr.  61     
din  23 iunie 2016  

privind stabilirea numărului de comisii, a denumirii lor 
precum şi nominalizarea consilierilor în comisii 

 
Consiliul local al comunei Tureni,  întrunit în şedinţă de constituire, 
Având în vedere propunerile privind organizarea comisiilor de specialitate  pe principalele 

domenii de activitate social-economică;       Văzând 
prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, (r1) cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de art. 15 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale,  modificată şi completată prin Legea  nr. 
673/2002;            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 organizează următorele comisii de specialitate ale Consiliului Local al Comunei 
Tureni pe domenii de activitate: 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1. 
  Domenii  de activitate:        

  -activităţi economico-financiare        
  -studii,  prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială     
 -patrimoniu, comerţ, servicii publice        
 -urbanism şi amenajarea teritoriului        
 -dezvoltarea urbană           
 -lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat     
 -investiţii            
 -aministraţie publică locală 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2 
  Domenii  de activitate        

 -juridic           
 -ordine publică          
 -disciplină           
 -drepturile şi libertatile fundamentale ale omului     
 -drepturile şi libertatile fundamentale ale copilului     
 -agricultură, silvicultură, monumente naturale      
 -cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern     
 -protecţie civilă          
 -situaţii de urgentă          
 -organizare           
 -comunitaţi locale          
 -publicul           
 -societatea civilă 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 
  Domenii  de activitate        
 -învăţământ           
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 -cultură           
 -culte             
 -sănătate           
 -familie           
 -protecţie socială          
 -protecţie copii          
 -tineret           
 -monumente istorice          
 -mediu           
 -turism           
 -agrement           
 -sport            
 -minorităţi naţionale          
 -raporturi interetnice 
 Art. 2.   Urmare a proceselor-verbale întocmite de către secretarii comisiilor de 
specialitate s-au ales funcţiile în cadrul comisiilor astfel: 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.1.  
NEMES CORNELIU TRAIAN - preşedinte       
BLAGA DOREL  - secretar     
MOROVAN VASILE  - membru     
PETEAN IOANA LACRAMIOARA- membru     
SZABO DANIL  - membru 

COMISIA DE SPECIALITATE NR.2   

   BOAR VASILE - preşedinte       
   WEKERLE MATEI LEVENTE - secretar      
   MURESAN DANIEL  - membru     
    

COMISIA DE SPECIALITATE NR.3 
    COLOSVARI ILEANA - preşedinte      
         BLAGA EUGEN   - secretar     
   TIMISER IOIAN EUGEN - membru     
     
Art. 3.   Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialitate sunt cele prevăzute în 

Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Consiliului local al comunei Tureni, care se va adopta în 
prima şedinţă ordinară a consiliului local. 

Art. 4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrârii se încredinţează membrii Consiliului local 
al comunei Tureni. 

 
 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ               Contrasemneazǎ:  

 NEMES CORNELIU TRAIAN                     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 


