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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 70 

din 03 decembrie 2015 
 

privind utilizarea  unei  suprafeţe de teren de 1,44 mp. ocupată definitiv pentru lucrarea “ Alimentarea cu energie 
electrica – Pensiunea Fârâma de rai în localitatea Miceşti ”, nr. 250 A, Comuna Tureni, pe domeniul public al 

comunei Tureni, jud. Cluj, 
 

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

 
Având în vedere prevederile: 

- legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
- legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
-     art. 36 alin. (2) lit. C, alin. 5, lit. C, alin. 9 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare, 

Având in vedere Raportele de specialitate nr. 8639 din 03.12.2015 
  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 acordarea cu titlu gratuit a unei  suprafeţe de teren de 1,44 mp. ocupată definitiv 
pentru lucrarea “ Alimentarea cu energie electrica – Pensiunea Fârâma de rai în localitatea Miceşti ”, nr. 250 
A, Comuna Tureni, pe domeniul public al comunei Tureni, jud. Cluj, cu condiţia ca la predarea şi la recepţia 
amplasamentului să fie prezet un reprentant al primăriei. 

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               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 


