
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 46 

din 21 aprilie 2016 
 

privind la stabilirea formei proprietăţii situate în localitatea 
Tureni, nr. 205 A, Comuna Tureni, judeţul Cluj 

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

21.04.2016;  
Analizând: 
- extrasul de carte funciară nr. 50018 Tureni - proprietar Iozan Andrei, 
- planul de situatie şi documentaţia topografică anexată, 
- amplasamentul clădirii din localitatea Tureni, nr. 205 A 

Având în vedere prevederile: 

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, 

- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 2922 din 18.04.2016. 
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36, 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 modificarea formei proprietăţii înscrisă in C.F: 50018 Tureni, nr. Cad. 50018, în suprafaţă de 
480 mp, situat în localitatea Tureni, nr. 205 A, jud. Cluj, proprietar Iozan Andrei, la cea reală stabilită în urma 
măsurătorilor topografice. De asemenea domnul Iozan Andrei, în termen de 15 zile de la data comunicării 
hotărârii, îşi va restrânge anexele gospodăreşti până la limita proprietăţii stabilită în urma măsurătorilor 
topografice, respectiv prin evacuarea anexelor, fântână, magazie, terasă, garaj, etc. Domnul Iozan Andrei va putea 
efectua demersurile de modificare a formei proprietăţii doar după finalizarea lucrărilor amintite, consemnate 
printr-un proces verbal încheiat în prezenţa unui reprezentant al Primăriei Tureni. Procesul verbal va face parte 
din integrata din prezenta hotarare. 

 
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       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 ”        =         9    
 Nr. consilieri prezenţi    =  9                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0     
                   „ Abţineri ”                =         0  
 


