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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 64 

din 03 decembrie 2015 
 

privind aprobarea participării comunei Tureni la proiectul ,,Fiecare Copil în Grădiniţă”, 
iniţiat de Asociaţia OvidiuRo 

 
 

Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din 
data de 03.12.2015;  

 
Având în vedere prevederile: 

-    art. 19 din O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a  
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificată şi 
completată ;  

-     H.G. nr. 925 / 2006  pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , modificată şi completată ; 

-     art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) ,  alin.(6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 8565 din 27.11.2015 al compartimentului buget 
finanţe precum şi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I  din cadrul Consiliului local ;  
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), 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 aprobă participarea comunei Tureni în proiectul de interes public local ,,Fiecare 
Copil în Grădiniţă”, în parteneriat cu Asociaţia OvidiuRo, în anul şcolar 2015-2016. 

ART. 2 – Se aprobă modificarea strategiei de dezvoltare locală în aşa fel încât să includă 
educaţia preşcolară ca prioritate in vederea cresterii nivelului de educatie al copiilor saraci, reducerii 
abandonului scolar si reducerii, pe termen lung, a saraciei. 

ART. 3 – Se aprobă promovarea proiectului ,,Fiecare Copil în Grădiniţă” pe pagina de 
internet a Primăriei şi în presa locală. 

ART. 4 – Se aprobă realizarea de anchete sociale de către asistentul social în vederea 
recrutării şi validării tuturor copiilor din comunitate eligibili în proiect – copii cu vârsta preşcolară din 
familii cu venit maxim de 150 RON/membru de familie, situaţie locativă precară şi nivel scăzut de 
educaţie al părinţilor. 

ART. 5 – Se aprobă realizarea unei liste cu toţi copiii din localitate de 0-6 ani de către 
asistentul social.  

ART. 6 – Se aprobă asigurarea spaţiului necesar desfăşurării activităţii tuturor grupelor de 
grădiniţă formate în urma recrutării tuturor copiilor de 2-5 ani eligibili din comunitate. 

ART. 7 – Se aprobă asigurarea setului de îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru toţi copiii 
eligibili în proiect; suma care se va acorda pentru achiziţionarea acestora fiind de 150 RON/copil. 
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ART. 8 – Persoana desemnată de Primărie pentru validarea prezenţei copiilor la grădiniţă şi 
distribuirea lunară a tichetelor sociale către familiile copiilor eligibili în proiect este doamna Rus 
Georgeta – asistent social in cadrul comunei Tureni. 

ART. 9 – Primarul comunei Tureni facilitează implementarea proiectului ,,Fiecare Copil în 
Grădiniţă” şi se implică în rezolvarea problemelor punctuale. 

ART. 10 – Primarul comunei Tureni aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri.  
ART. 11 – Prezenta Hotărâre se comunică: 
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 

 
 
 
 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ               CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
COLOSVARI ILEANA                                           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 ”      =        10                                                            
Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0     
      „ Abţineri ”                =         0 


