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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 51 

din 19 mai 2016 
 

cu privire la aprobarea cererii de  cesiune a contractului de inchiriere nr. 15 din 28.05.2010, 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară din data 
de 19.05.2016 
Avand in vedere raportul de specialitate nr. 3447 din 13.05.2016 si avizul favorabil al comisiilor de 
specialitate nr. I , II şi III din cadrul Consiliului local ; 

Analizând: 
- Cererea nr. 3521/13.05.2016 a domnului Iorga Simion, 
- HCL 17 / 2010, 

Având în vedere prevederile: 

 -     art. 1315 – 1323 din Noul Cod Civil 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism; 

- O.U.G. 34 / 2013 privind privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi 
pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 

- Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 3518 din 13.05.2016. 
  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 cererea de  cesiune a contractului de inchiriere nr. 15 din 28.05.2010. 

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 ”        =         10    
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0     
                   „ Abţineri ”                =         0  
 


