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JUDETUL CLUJ
COMUNA AITON

-CONSIL IUL LOCAL -

PROCES VERBAL

lncheiat azi Q6.07 .201 5
in sedinta extraordinara a Consiliului local al comuneiTureni

Lucrarile sedintei se desfasoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei
Tureni din Tureni nr.243.

Consiliul local al comuneiTureni a fost convocat conform prevederilor art. 39 din Legea
nr.215 12001- Legea administratiei publice locale in sedinta ordinara de catre Primarul comunei

Tureni prin Dispozitianr. 125102.07 .2015.

Convocarea consilierilor s-a facut in scris . lista consilierilor convocati se afla la dosarul sedintei.

Anuntul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afisat la sediu.

Secretarul comunei dupa efectuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de
11 consilieri in functie , sunt prezenti 8 , fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea
sedintei.

La sedinta a mai participat d-l Chiorean loan , cetatean al comunei Tureni.

Presedinte de sedinta este dl . Blaga Eugen.

BLAGA DOREL
Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urmeaza afi prezentate spre aprobare sunt insotite de

raportul compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu , Avizul comisiei de specialitate
precum siAvizul pentru legalitate al secretarului comuneiTureni , fiind indeplinite prevederile art. 45 din
Legea nr.215 | 2001.

Proiectul ordinii de zi este urmatorul :

Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii in strainatate a viceprimarului ComuneiTuren

BLAGA Eugen
Completeaza ordinea de zi cu Demisia d-nei PRESECAN OLGA , inregistrata cu nr.

5254t06.07.2015.
Va consult pe dvs. dacd mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi ?t
Daca nu sunt alte propuneri, supun aprobarii proiectul ordinii de zi asa cum v-a fost propus

impreuna cu modificarea survenita
Cine este pentru? lmpotriva? Daca se abline cineva?

Consiliul local Tureni aproba, cu 8 voturi , ordinea de zi prezentata.

BLAGA Eugen
Secretarul comunei Tureni a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din data
de 11.06.2015 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara

mentionarea exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta
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BLAGA Eugen
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in

sedinta Consil iului local Tureni din 11.06.2015
- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Procesul verbal din data de 11.06.2015 a fost aprobat cu 8 voturi pentru .

Se trece la derularea ordinii de zi :

BLAGA Eugen
1. Punem in discutie proiectulde hotarare privind aprobarea deplasarii in strainatate a

viceprimarului comunei Tureni cu mentiunea ca acesta a fost analizatin comisiile noastre de
specialitate, consemnandu-se urmatoarele :

Comisia nr. | - 06.07.2015 , aviz favorabil
Comisia nr. l l  -  06.07.2015, analizat
Gomisia nr. l l l  -  06.07.2015, analizat

Dl. Blaga Dorel prezinta proiectulde hotarare

Blaga Eugen
Cine doreste sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?

D-nl Nemes Gorneliu , dl Perde loan sid-l Blaga Eugen
Referitor la proiect solicita informatii : daca este oportun si util deplasarea in strainatate a

doamnei viceprimar, care este stadiul proiectului privind alimentarea cu apa si care ar fi nivelul
cheltuielilor cu aceasta deplasare ?

D-na Rad Maria
Prezinta informatiile solicitate referioare la proiectul de apa si calizare ( cel propus in asociere cu

C.A.A. Turda), ataseaza la raportul de specialitate invitatia lansata de C.A.A. TURDA , iar in ceea ce
priveste cheltuielile cu deplasrea d-nei Colosvari lleana se va face o informare in sedinta urmatoare.

D-lSzabo Danil si Morovan Vasile
Aduc argumente favorabile in vederea necesitatii deplasarii in strainatate a d-nei viceprimar.

BLAGA Eugen
Cine mai doreste sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest
proiect de hotarare.

Cine este pentru? lmpotriva? Abtineri?

Se inregistreaza 8 voturi pentru.

Consiliul local Tureni adoptd, cu 8 voturi pentru , proiectul de hotarare privind aprobarea
deplasarii in strainatate a viceprimarului Comunei Tureni, acesta devenind HOTARAREA
Nr.35

BLAGA DOREL



se da citire demisiei inregistrata cu nr. 5254t06.07.2015 inaintata de d-na pREsEcAN oLGAin calitate de consilier local. 
r' ! vLv' I '

BLAGA DOREL
Cine maidoreste sa ia cuvantul ?
Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi sedinta se incheie

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verba,

PRESEDINTE DE SEDINTA
BLAGA DOREL

p.SECRETAR
RAD MARIA
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