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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 104 

din 15 decembrie 2016 
 

Privind aprobarea plaţii sumei de 900 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către doamnele Chicinaş Măriuca şi 
Sîrbu Maria, în dosarul civil 2353/328/2013 

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

15.12.2016 
Analizând: 
- Sentinţa Civilă nr. 3056/2016 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul 2353/328/2015. 
- Decizia Civilă nr. 664/A/2014 pronunţată de Tribunalul Cluj în dosarul 2353/328/2015 
- Cererea nr. 8102 din 06.12.2016 a doamnei Sîrbu Maria, prin care solicită plata cheltuielilor de 

judecată conform Sentinţei Civile nr. 3056/2016 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul 
2353/328/2015 

- Referatul de specialitate nr. 8203 din 12.12.2016 
 În conformitate cu prevederile :  
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare ; 
  -  art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 ; 

 Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8214 din 12.12.2016 al compartimentului de specialitate  
precum şi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;  
        În temeiul drepturilor conferite prin art. 36,39 alin. 1, 45 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare adoptă următoarea  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E : 
 

Art. 1. Se aprobă plata sumei de 900 lei, reprezentând reprezentând cheltuieli de judecată, către 
doamnele Chicinaş Măriuca şi Sîrbu Maria, în dosarul civil 2353/328/2013.  

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
Comunei Tureni şi compartimentul buget finanţe.  

Art. 3. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege 
către :           

            - Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,         
  -  Primarul Comunei Tureni,  

            -  Compartimentul buget finanţe 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
BLAGA DOREL                                     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 
 
 


