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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 50 

din 21 aprilie 2016 
 

proiectului de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public 
al Comunei Tureni, judetul Cluj, inscris in Anexa nr. 74 din 17.09.2002 privind inventarul bunurilor care apartin 

domeniului public al Comunei Tureni, publicat in M.O. Nr. 684 bis partea I / 2002. 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară din data 
de 21.04.2016 
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 3014 din 21.04.2016 si avizul favorabil al comisiilor de 
specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ; 
 Tinand seama de prevederile: 
- Legii 213 din 1998 – privind proprietatea publica si regimul public al acesteia, modificata si 
completata; 
- H.G. 548 din 1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor 
- Ordinul Ministerului Economiei si Finantelor nr. 3471 / 2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe corporale aflate in patrimoniul 
institutiilor publice, 
 In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin (2) litera “c”, art.45 alin (3), din Legea 
nr. 215/2001 privind 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E : 
 
Art. 1.  Se aproba proiectul de hotarare privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al Comunei Tureni, judetul Cluj, inscris in Anexa nr. 74 din 17.09.2002 
privind inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Tureni, publicat in M.O. Nr. 
684 bis partea I / 2002, in sensul admiterii suprafetei construite reale a scolii Gimnaziale din localitatea 
Tureni la suprafata de 525 mp, si respingerea modificarii în inventar a suprafetei de teren, rămânând 
astfel suprafata de 4806 mp.  
 
Art. 2. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de 
lege către :           

            - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,        
  -  Primarul Comunei Tureni,  

           -  Compartimentul 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  
 


