
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 106 

din 31 iulie 2017 
 

privind organizarea manifestării Zilele Satului Miceşti 

în data de 06 august 2017 

 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru ordinară din data de 
31.07.2017 

 În conformitate cu prevederile :  

- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017 

- 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. 5119 din 21.07.2017 al compartimentului financiar contabil  
precum şi 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 organizarea manifestării Zilele Satului Miceşti  în data de  06  august 2017 

Art. 2. Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei a sumei de 10.000 lei, pentru                     
finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art.1. 

Art. 3. Suma prevăzută la art. 2 va fi alocată din bugetul local, capitolul 67.02. - ,,Cultură , recreere şi 
religie’’. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează                
doamna Primar Mǎnǎilǎ Elena - Daniela.  

Art. 5. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege 
către:            

-  Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,         
-  Primarul Comunei Tureni 

       -  BIROU FINANCIAR CONTABIL, ACHIZITII PUBLICE ŞI ARHIVĂ 
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN                                     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 ”        =          8   
 Nr. consilieri prezenţi    =  8                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0       
                            „ Abţineri ”                =          0 
 


