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Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de 
07.10.2017;  
 

Luand in dezbatere Proiectul de hotarare pentru aprobarea Documentatiei pentru Avizarea 
lucrarilor de Interventie pentru proiectul “MANSARDARE SCOALA TURENI” - initiat de Manaila 
Elena Daniela, in calitate de primar al Comunei; 

Luand act de Ghidul Solicitantului pentru obtinerea finantarii din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurala,-  Submăsura 19.2, prin intermediul GAL Lider Cluj, Masura M2/6B - 
Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de educaţie şi sănătate 

 
Tinand seama de prevederile Legii 273/2006-privind finantele publice locale,’ 
Raportul compartimentului de specialitate cu nr. 6731/28.09.2017 
 
Analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 

“MANSARDARE SCOALA TURENI” 
Avand in vedere prevederile art.36 al.1, al.4 lit.d, art 45 din Legea Nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. Art.1. Aprobarea a Documentatiei pentru Avizarea lucrarilor de Interventie pentru 

proiectul “MANSARDARE SCOALA TURENI” pentru care se solicita finantare prin Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale precum si indicatorii tehnico-economici cuprinsi DALI, conform 
devizelor intocmite. 
Valoarea totala a investiţiei (INV): 594.787 lei (exclusiv TVA); 706.863 lei (valoarea inclusiv TVA); 
din care C+M: 419.719 lei (exclusiv TVA); 499.466 lei (valoarea inclusiv TVA); 
Din valoarea totala:  

- suma de 396.456 lei (exclusiv TVA) este valoare eligibila, finantata prin FEADR, Masura 19.2, 
Submasura  Masura M2/6B - Creşterea accesibilităţii şi calităţii serviciilor de educaţie şi 
sănătate; 

- suma de 70.196 lei reprezentand TVA aferent cheltuieli eligibile, care se vor deconta in baza 
OUG 49/2015; 

- suma de 225.331 (exclusiv TVA) la care se adauga TVA de 41.879 lei reprezinta cheltuili 
neeligibile aferente proiectului finantate din Bugetul local al Comunei Tureni; 

Durata de executie : 

Durata de executie a proiectului este estimata la 24 luni. 
Caracteristici tehnice : 

- Suprafata construita propusa 514mp;  
- Suprafata utila propusa 426.28mp; 
- 3 laboratoare de ~ 20 locuri fiecare si o sala multifunctionala de ~70 locuri 

 



Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei. 

 
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 

 
 

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 


