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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 7 

din 25 ianuarie 2016 
 

privind aprobarea achizionării de servicii juridice de consultanţă şi reprezentare a intereselor Comisiei Locale 
de Fond Funciar Tureni 

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

25.01.2016;  
Având în vedere: 

- art. I alin. 2 lit. b din O.U.G. nr. 26/20012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 

publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 

normative; 

Raportul de specialitate şi expunerea de motive nr. 484 din 19.01.2016 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 incheierea contractului de asistenta juridica cu cabinetul de avocatura Farcas Daniela 

in vederea sustinerii cauzei şi apărării intereselor Comunei Tureni prin Primar, ca reprezentant al Comisiei 
Locale de Fond Funciar Tureni, în fata Judecătoriei Turda, în dosarul 4743/328/2015, avand ca obiect fond 
funciar. 

 Art. 2. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tureni si compartimentul de specialitate.  

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                                                                                               
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 ”        =        11    
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0    
       „ Abţineri ”                =         0 


