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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 66 

din 11 august 2016 
 

privind mandatarea doameni Mănăilă Elena Daniela să reprezinte Consiliul Local Tureni la şedinţa organizată în 
vederea desemnării reprezentanţilor consiliilor locale în Consiliul pentru Dezvoltare Regională al Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Vest 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară din data de 
11.08.2016 ; 

Analizând: 
- cererea 16194/07.07.2016 a Consiliului Judeţean Cluj, 
- proiectul de hotărâre privind mandatarea doameni Mănăilă Elena Daniela să reprezinte Consiliul Local 

Tureni la şedinţa organizată în vederea desemnării reprezentanţilor consiliilor locale în Consiliul pentru 
Dezvoltare Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 

În conformitate cu prevederile:  
- art. 7 alin. 6 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- art. 36 alin. 1 şi 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 
Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. ( 1 )  Se mandatează doamna Mănăilă Elena Daniela, să reprezinte Consiliul Local Tureni la 
şedinţa organizată în vederea desemnmării reprezentanţilor consiliilor locale în Consiliul pentru Dezvoltare 
Regională al Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest. 

 ( 2 ) În exercitarea mandatului, persoana desemnată la alin. 1 va putea să voteze pentru desemnarea 
reprezentantului consiliilor locale (municipale, orăşeneşti şi comunale) 

 Art. 2. Cu punere în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează persoana nominalizată la 
art. 1. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comuniucă prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de 
lege, persoanei nominalizate la art. 1, Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Vest, precum şi Prefectului 
Judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştiinţă publică prin afişarea pe situl Primăriei Tureni. 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR AL COMUNEI TURENI                      
                                                                                                                                                                               
NEMEŞ CORNELIU                                              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  
 


