ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Ậ R E A Nr. 77
din 01 septembrie 2016
Proiect de hotărâre privind dezbaterea proiectului „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si
DN 1 (zona loc. Martinesti)”
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din
data de 01.09.2016;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), art. 45 precum şi art. 115 alin.(1), lit.
b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi
completările
Avand in vedere noua documentatia depusa de catre SC MAXIDESING SRL
a faptului că în aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tureni nu există
persoană specializată în domeniul proiectării în vederea formulării unui punct de
vedere specializat
a faptului că noul proiect nu a fost dezbătut public până în acest moment
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea unor servicii în vederea consultării documentaţiei în vederea
formulării unui punct de vedere specializat, ulterior prezentării punctului de vedere spre dezbatere în
Consiliul Local Tureni.
Art. 2. Punctul de vedere exprimat de către persoana specializată împreună cu noua
documentaţie depusa de către SC MAXIDESING SRL se va supune dezbaterii publice.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Tureni şi compartimentul constatare impunere 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
NEMEŞ CORNELIU

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
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

