
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 1 

din 08 ianuarie 2016 
 

privind utilizarea sumei de 60,00 mii lei din excedentul bugetului local pentru  
acoperirea temporară a golului de casă  

. 
 

Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de 
08.01.2016;  

 
Având în vedere: 

- ordinul M.F.P. nr. 4075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului  
bugetar al anului 2015; 
- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-  art. 36 alin. (2) lit. b, alin. 4, lit. a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată , cu 
modificările şi completările ulterioare 

Raportul de 83 din 06.01.2016 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 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 utilizarea sumei de 60,00 mii lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea temporară a 
golului de casă.    
Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Tureni si 
compartimentul buget finanţe.     
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de 
lege către :                      

- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                  CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                               
FARKAS FRANCISC                                            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 


