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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 82 

din 24 aprilie 2017 
 

 privind informarea Consiliului Local privind lista de investiţii privind Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de 

apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014 -2020 
 
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de 
24.04.2017;  
 
Analizând adresa Companiei de Apă Arieş S.A. cu nr. 5936 din 13.04.2017 
 
Având în vedere prevederile: 
 
■  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 
Raportul de specialitate cu nr. 2848/19.04.2017 
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum 
şi art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu 
modificările şi completările  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
           Art. 1. Se însuşeşte lista de investiţii privind Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia Turzii, în perioada 2014 -2020. 
 

Art. 2. Se mandatează Primarul Comunei Tureni în vederea semnării listei de investiţii privind             
“ Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din regiunea Turda-Câmpia 
Turzii, în perioada 2014 -2020 ”. 

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 
- 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 


