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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 42 

din 17 martie 2017 
 

Privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 
Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii “ SALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ din Comuna Tureni, str. 
Principală, nr. 205, judeţul Cluj” 

 
 

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

17.03.2017 

 În conformitate cu prevederile :  

- Ordonanţa Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “ C.N.I.” S.A. 

- Legea 215 / 2001 privind administratia publică locală 

 Având în vedere  

- Expunerea de motive nr. 1595 din 10.03.2017 

- Raportul de specialitate nr. 1596 din 10.03.2017 al compartimentului de specialitate 

- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;  

        În temeiul drepturilor conferite prin art. 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor 

Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a terenului situat în Comuna 

Tureni, sat Tureni, judeţul Cluj, aflat în proprietatea publică a Comunei Tureni, în suprafaţă de 900 mp din 

totalul de 3278 mp, înscris în cartea funciară, identificat potrivit Cărţii Funciare nr. 52454, nr. topo. 52454, liber 

de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiţii “ SALĂ DE 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞCOLARĂ din Comuna Tureni, str. Principală, nr. 205, judeţul Cluj”. 

Art. 2. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare. 

Art. 3. Se aprobă asigurarea finanţării de către Consiliul Local al Comunei Tureni, judeţul Cluj a 

cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi ( electrica, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc. ) 



Art. 4. Consiliul Local al Comunei Tureni, se obligă să asigure, în condiţiile legii, suprafeţele de teren 
necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului. 

Art.5. Consiliul Local al Comunei Tureni se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului 

realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să il întreţină pe o perioadă de minim 15 ani.  

Art. 6. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de 

lege către:            

-  Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,         

-  Primarul Comunei Tureni 

- Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
COLOŞVARI ILEANA                                     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 


