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JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 71 

din 11 august 2016 
 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor  
tehnico-economici pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020     
 

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

11.08.2016 

• Raportul de specialitate cu nr. 5219 din 04.08.2016 al Serviciului Achiziţii Publice; 
• Adresa nr. 8222 din 26.05.2016 a S.C. Compania de Apă Arieş, înregistrată la Primăria 

comunei Tureni  cu nr. 3952 din 31.05.2016; 
• Hotărârea Consiliului Local 23 nr. 10.04.2014 privind aderarea comunei Tureni  la Asociaţia 

de Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului; 
• Hotărârea Consiliului Local 24 nr. 10.04.2014 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Compania de Apă Aries S.A. şi aprobarea 
contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare, a Regulamentului 
serviciului de apă şi de canalizare şi a caietelor de sarcini.  

• Prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 88/2007; 

• Studiul de fezabilitate  pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 
si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020    

• Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Tureni  

 

În conformitate cu: 
• Prevederile Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 

regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020; 
• Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european 
şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile art. 12 alin. (1), lit.c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr. 241/2006, republicată; 

• Prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), coroborate cu prevederile alin. (4) lit.d) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată. 
 



În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 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 Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind lucrarile de investitii din cadrul Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia 
Turzii, in perioada 2014-2020 potrivit Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru comuna Tureni  privind lucrarile de 

investitii din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 3   Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 1 se asigură din: Fonduri 

nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, 
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului sau 
împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaţionale sau bănci comerciale. 

 
 Art. 4   Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri care se află în domeniul public al 

comunei Tureni . Aceste terenuri sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor 
propuse în proiect. 

  
 Art. 5 Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
 împuterniceşte Primarul comunei Tureni  prin serviciile de specialitate şi operatorul                                    
 S.C. Compania de Apă Arieş S.A. 
 

 Art. 6   Secretarul comunei Tureni  va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor 
 prezentei hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului comunei Tureni , serviciilor de 
specialitate în vederea aducerii la îndeplinire, S.C. Compania de Apă Arieş S.A., Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. 

 
 
 
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  


