ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 12
din 02 februarie 2017
privind aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public al Comunei Tureni
în domeniul privat al Comunei Tureni

Consiliul local al comunei Tureni,judeţul Cluj,întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de
02.02.2017;
Analizând:
- HCL 11 din 2016 al Comunei Tureni, privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale
anuale a patrimoniului administrativ al Comunei Tureni,
- Anexa nr. 74 din Monitorul Oficial din data de 17.09.2002
- art. 14 din Ordonanta 124 din 1998 cu modificarile şi completările ulterioare,
- art. 10 din Legea 213 din 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia
- a faptului că până în acest moment clădirea în care îşi desfăşoara activitatea cabinetele
medicale sunt în domeniul public al comunei
- a faptului că această clădire trebuie trecută din domeniul public în domeniul privat al
Comunei Tureni.
Având în vedere prevederile:
- art.1 alin.(2), art.2.alin.(1) si alin. (2) lit.c), art.7, art.8 alin.(1), alin.(2), art.9 alin.(2), art.10
alin.(1) art.27 alin.(1), art.41 pct.1 si pct. 2 lit.d), art.42 alin.(1) din Legea contabilităţii
nr.82/1991,republicată, cu modificări şi completări;
- art.20 alin.(1) lit.e) si art.23 alin.(2) lit.d),e) si h) din Legea 273/2006 privind finanţele
publice locale;
- H.G.nr.548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarierului
bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor şi judetelor;
- Ordinului M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ;
- art. 10 din Legea 213 din 17 noiembrie 1998 cu modificările şi completările ulterioare.
- art. 14 alin. 3 din Ordonanta 124 din 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor
medicale cu modificarile şi completările ulterioare
Raportul de specialitate 536 din 30.01.2017 al compartimentului de resort precum şi Avizul
favorabil al comisiilor de specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, art. 45 precum şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea
nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi completările
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba trecerea terenului şi clădirii Cabinetului Medical Uman, situat în localitatea Tureni,
nr. 211 A, înscris în anexa 74 din Monitorul Oficial 684 bis. Din 17.09.2002 privind domeniul public
al Comunei Tureni, după cum urmează clădire dispensar uman la poziţia 2, şi teren în suprafaţă de
500 mp. aferent clădirii dispensarului înscris la poziţia 88, din domeniul public al Comunei Tureni în
domeniul privat al Comunei Tureni.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei.
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul
prevăzut de lege către :
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
- Primarul comunei Tureni ,
- Compartimentului de specialitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BLAGA EUGEN

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001
, republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
11
Nr. consilieri prezenţi = 11
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

