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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 80 

din 24 aprilie 2017 
 

privind manifestarea intenţiei de aderare a Comunei Tureni în cadrul programului de transportul public 
urban, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ Cluj,  

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

data de 24.04.2017 
 
În conformitate cu prevederile: 
 - art. 12 şi art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 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;  
Raportul de specialitate cu nr. 2764 / 18.04.2017 
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. Se manifestă intenţia de aderare a Comunei Tureni în cadrul programului de transportul 
public urban, din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ Cluj. 

 
 Art. 2. Cu deducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

Comunei Tureni şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ Cluj. 
 
Art. 3. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut 

de lege către :    
          -  Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,       
          -  Primarul Comunei Tureni ,  
          -  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ZONA METROPOLITANĂ Cluj 

      -   Publicat pe site-ul Comunei Tureni  
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
COLOSVARI 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 ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0       
                            „ Abţineri ”                =          0 
 


