
  ROMÂNIA 
JUDEŢUL CLUJ 

COMUNA TURENI 
CONSILIUL LOCAL - 

 
H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 107 

din 31 iulie 2017 
 

Privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Tureni, achiziţonarea serviciului 
de salubrizare, pentru o perioadă de 3 luni 

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

31.07.2017 

În conformitate cu prevederile: 

- Legea nr. 211 / 2011, privind regimul deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 101 / 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare 
- Legea 51 / 2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 98 din 2016 privind achiziţiile publice 
- Art. 36, alin 2, lit. c) şi d), din Legea 215 / 2001, privind administraţia publică locală, 

Având în vedere Raportul de specialitate nr.5157 din 21.07.2017 al compartimentului de specialitate şi 
Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. III 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 achiziţionarea serviciului de salubrizare, pentru o perioadă de 3 luni, din 02.08.2017 – 
01.11.2017.  

Art. 2. Se împuterniceşte Primarul Comunei Tureni: 
a) să semneze contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, pentru o perioadă de 3 luni, cu 

respectarea tarifelor stabilite prin H.C.L. nr.  25 din 16 februarie 2017.  
b) să dispună toate măsurile legale pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare de pe 

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

către :           
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,          
- Primarul comunei Tureni 
-   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 
 
 


