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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 154 

din 11 decembrie 2017 
 

Privind aprobarea unui sprijin constând în produse şi acordarea acestora 
 unor categorii de persoane defavorizate. 

 
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraordinară din data de 

11.12.2017;  
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 - Avand in 
vedere  si prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modi ficarile si 
completarile ulterioare ; 
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord cadru din 
Legea nr. 98/2016; 
- Legea 292 / 2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea 272 / 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare 
- Legea 116 / 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. 
- art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) ,  alin.(6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare 

Având in vedere Raportul de specialitate nr. 8464 din 05.12.2017 al compartimentului buget finanţe 
precum şi Raportul favorabil al comisiei de specialitate nr. I  din cadrul Consiliului local ;  
  În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 precum şi art. 115 
alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi 
completările  

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE 

 
ART. 1 – Se aprobă alocarea sumei de până în 50 de lei / pachet din bugetul pe anul 2017, pentru un număr de 
100 de persoane defavorizate, după cum urmează: 

a) persoane cu handicap grav şi accentuat 
b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, orfani ale căror drepturi lunare cumulate nu depăşesc 

suma de 520 lei 
c) beneficiari de ajutor social. 

ART. 2 – Întocmirea listelor cu categoriile de persoane defavorizate prevăzute la art. 1, se face de către 
compartimentul de asistenţă socială al Comunei Tureni. 
ART. 3 – Primarul comunei Tureni aducerea la îndeplinere a prezentei hotărâri.  
ART. 4 – Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ       SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MOROVAN VASILE                                      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 ”        =          9   
 Nr. consilieri prezenţi    =  9                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 


