
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 24 

din 03  martie 2016 
 

privind actualizarea actualizarea cotei de cofinantare de la bugetul local conform HG 28/2013 pentru 
obiectivul de investitii “ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 85 TURENI - MICESTI, JUD. CLUJ “. 

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

03.03.2016;  
 
Având în vedere: 

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care s-a diminuat cota de TVA de la 24 % la 20% 
- Ordinul 1851 / 09.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a 

prevederilor Ordonaltei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National 
de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

- Ordonaltei de Urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare 
Locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 1438 din 29.02.2016 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 ulterioare. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta HOTĂRÂRE   

 
Art. 1. Se aproba actualizarea cotei de cofinantare de la bugetul local conform HG 28/2013 pentru 

obiectivul de investitii “ MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 85 TURENI - MICESTI, JUD. CLUJ “, 
cu noua suma de 227.367 lei. 
  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       SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
                                                                                                                                                                                            
MOROVAN VASILE                                              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 


