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Privind aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Tureni a lucrarii-document 
 „Strategia de Dezvoltare a comunei Tureni pentru perioada 2014-2020” - Actualizata 

 
 

Consiliul Local al Comunei Tureni , judetul Cluj , întrunit în şedinta de lucru extraordinară din data de 
07.10.2017 

       Luand in discutie si dezbatere raportul compartimentului de resort din aparatul propriu de 
specialitate d-na Manaila Elena Daniela, primarul comunei Tureni, care solicita emiterea unei hotarari 
referitor la aprobarea de catre Consiliul Local al comunei Tureni a lucrarii-document „Strategia de 
Dezvoltare a comunei Tureni pentru perioada 2014-2020” - Actualizata; 
       Tinand cont de prevederile legale: 
                     - Art. 36 -1 si -2, litera b) din Legea nr. 215/2001 – Legea Administratiei Publice Locale cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
                     - Alin. -4) In exercitarea atributiilor prevazute la alin.-(2), litera –b) consiliul local: aproba 

strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ 
teritoriale; 

         Fiind indeplinite prevederile art. 44 si 45 din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica 
Locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
          In temeiul drepturilor conferite prin art. 115 alin. 1, litera b) din Legea Administratiei Publice 
Locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
HOTARASTE: 

 
           Art.1 – Consiliul Local al comunei Tureni aproba lucrarea - document „Strategia de Dezvoltare a 
comunei Tureni pentru perioada 2014-2020”  - Actualizata, conform Anexei care face parte integrată din 
prezenta Hotărâre. 
           Art.2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteza d-na Manaila Elena Daniela 
- primarul comunei Tureni si d-nul Oltean Gabriel Ioan – secretarul comunei Tureni care va face publica 
aceasta lucrare – document. 
        Art.3 – Prezenta hotarare se comunica: Institutiei Prefectului Judetului Cluj si Primarului comunei 
Tureni, pe siteul primăriei. 

 
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 ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 
 


