
  
  ROMÂNIA 

JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA TURENI 

CONSILIUL LOCAL - 
 

H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 124 
din 21 septembrie 2017 

 
privind aprobarea  contributiei comunei Tureni pentru  lucrarile  de investitii 

aferente Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda 
- Campia Turzii, in perioada 2014-2020 

 
Consiliul  local  al comunei Tureni,  
Având  în vedere: 

• Raportul  de  specialitate al Biroului Financiar Contabil din cadrul   aparatului   de specialitate   
al  primarului; 

• Adresa   nr.   13746 din 14.09.2017 a S.C. Compania de Apă Arieş S.A., înregistrată la 
registratura Primăriei comunei Tureni  cu nr.  6371 din 14.09.2017; 

• Hotărârea  Consiliului  Local  Tureni nr. 122 din 21 septembrie 2017privind aprobarea  Studiului 
de   Fezabilitate   şi   a  indicatorilor   tehnico   -  economici   pentru  lucrările  de  investiţii din 
cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea 
Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020; 

• Avizele  comisiilor   de specialitate     ale  Consiliului    Local  al  comunei Tureni; 
În conformitate  cu: 

• Prevederile  Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 
regiunea Turda - Campia Turzii, in perioada 2014-2020; 

• Prevederile art.  36  alin. (1), alin. (2) lit. e), alin.4) lit.f) coroborate  cu prevederile alin.7), lit.a) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,    cu modificările  şi  
completările ulterioare; 

• Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020 şi Normele metodologice de aplicare, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

• Prevederile HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european şi 
Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor 
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice   de 
aplicarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind    gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru  obiectivul   convergenţă, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

• Prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată; 
• Prevederile Legii nr. 51/2006 - a serviciilor comunitare de utilităţi publice,    republicată: 

 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) şi  ale  art.115 alin. (1) lit. (b) din  Legea    nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E : 

 
Art.  1.  Se aprobă contribuţia comunei Tureni privind lucrările de investiţii din cadrul Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din regiunea Turda - Campia Turzii, in 
perioada 2014-2020, în sumă de 292.438 Euro, calculat la cursul valutar din luan iulie 2015 de 
4,4888 lei, în cuantum total de 1.312.698 lei, reprezentând   procentul de cofinantare  de 2% din  totalul 
cheltuielilor eligibile aferente investiţiilor   aprobate pentru comuna Tureni. 
 
Art. 2.   Cu punerea în aplicare şi aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri   se 
împuterniceşte Primarul comunei Tureni prin serviciile de specialitate şi operatorul S.C. Compania de 
Apă Arieş S.A. 
 
Art. 3.   Secretarul comunei Tureni va asigura aducerea la cunostinţa publică a prevederilor prezentei 
hotărâri şi comunicarea acesteia Primarului comunei Tureni, serviciilor de specialitate în vederea 
aducerii la îndeplinire, S.C. Companiei de Apă Arieş S.A., Asociaţiei de Dezvoltare Intercornunitară  
Apa Văii Arieşului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj. 
 
 
 
 
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 ”        =          10   
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 


