
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 78 

din 29 decembrie 2015 
 

privind transferarea spre Cluj a nodului de intersecţie cu DN1, cu privire la Proiectul  
“ Drum de legătură între Autostrada A3 si DN 1 ( zona loc. Mărtineşti) – studiu de fezabilitate. 

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

29.12.2015;  
 
Având în vedere adresa nr. 81358 din 15.12.2015 a Direcţiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj şi 

înregistrată în cadrul Primăriei Tureni sub nr. 8985/15.12.2015, prin care se solicita punctul de vedere al 
Consiliului Local Tureni, cu privire la transferarea spre Cluj cu aproximativ 200 – 300 m a nodului de 
intersecţei cu DN 1 ( E60), din cadrul proiectului „ Drum de legătură între Autostrada A3 si DN 1” ( zona loc. 
Mărtineşti)- faza STUDIU DE FEZABILITATE 

Analizând adresa nr. 81358 din 15.12.2015 a Direcţiei Regionale de Drumuri si Poduri Cluj şi 
înregistrată în cadrul Primăriei Tureni sub nr. 8985/15.12.2015 

  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 în principiu transferarea nodului nodului de intersecţei cu DN 1 (E60), din cadrul 
proiectului „ Drum de legătură între Autostrada A3 si DN 1” ( zona loc. Mărtineşti) – faza STUDIU DE 
FEZABILITATE, între km 457+300 – 458+147, în afara intravilanului localităţilor Tureni şi Mărtineşti, cu 
condiţia respectării cerinţelor din HCL 65/2015. Totodata trebuie analizat şi evaluat fluxul de circulaţie la 
intrările şi ieşirile din satele Mărtineşti şi Comşeşti astfel încât aceste localităţi să nu fie blocate. Nodul de 
intersecţie cu DN 1, să fie proiectat încât să asigure circulaţia în toate sensurile.  

Se mandatează Primarul Comunei Tureni pentru a nu semna noua variantă propusă până nu va fi pusă 
spre dezbatere publică şi prezentată spre analiză Consiliului Local Tureni. 

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 


