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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 75 

din 10 decembrie 2015 
 

Privind proiectul “REFACERE DRUM COMUNAL DC 85 TURENI – MICESTI KM. 6+920.00 – KM. 
9+920.00, JUDETUL CLUJ” 

 
Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 

10.12.2015;  
 

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, 

Având in vedere Raportele de specialitate nr. 8832 din 09.12.2015 
  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 aproba modificarile de solutie tehnica pentru proiectul tehnic aferent investitiei 
“REFACERE DRUM COMUNAL DC 85 TURENI – MICESTI KM. 6+920.00 – KM. 9+920.00, JUDETUL 
CLUJ”, finantata prin FEADR, Masura 322d asa cum rezulta din dispozitia de santier nr. 2 din data de 
20.07.2015, din Memoriul Justificativ al proiectantului, Notelor de renuntare si a notelor de comanda 
suplimentara. 

Art.2. Se aproba valoarea de investiţie a proiectului  cu o valoare totala de 2.130.452 lei din care: 
1.612.787 lei valoare eligibila si 517665 lei valoare neeligibila.  

Art.3. Primarul comunei Tureni, jud. Cluj va duce la îndeplinire prevederile prezentei HOTĂRÂRI. 
 
- 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 ”      =        9                                                            
Nr. consilieri prezenţi    =  9                 Voturi  „ Împotrivă ”  =         0     
      „ Abţineri ”                =         0 


