ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTA.RA.REA nr. __56__din 30.08.2021
Privind aprobarea Statutului comunei Tureni, judetul Cluj

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de _30
august 2021 _

Analizand temeiurile juridice:
- art. 121 alin.(1) ~i alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata,
- art.3, art.4 ~i art.6 paragraful 1 din Carta Europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997,
- art.104 ~i art. 129 alin.(3) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile ulterioare,
- Anexa nr.l la Ordinul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor publice si Administratiei nr. 25/2021
pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii administrativ-teritoriale, precum ~i a
modelului orientativ al regulamentului de organizare ~i functionare a consiliului local,

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. __8091_ din _25.08.2021_, Raportul
de specialitate nr. _8092_din _25.08.2021__ al compartimentului de resort, precum ~i Avizul
favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II , III din cadrul Consiliului local ;
in temeiul drepturilor conferite prin art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI
. adopta prezenta hotarare:
Art. 1. Se aproba Statutul comunei Tureni, judetul Cluj, conform Anexei care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 2. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se cornunica in termenul

prevazut de lege catre :

- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comune ·
reni,
- Publicare pe
o MAN/
,~,___, "1

presedintele de sedinta,
Liviu DORDAI

L·

Prezenta hotarare a fast adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ :
Nr. consilieri in functie = 11
Voturi ,, Pentru "
=
10
Nr. consilieri prezenti = 10
Voturi ,, Impotriva " =

ANEXA la H.C.L. nr. ~

/2021
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CAPITOLULI
PRE ZENTARE GENERA L.\ A COMUN EI TURE NI

46°37'23"N 23°42'12"E
Suprafata: suprafata totala de 74,04 km2, din care 55,4 km2 sunt suprafata agricola §i
5,34 km 2 intravilan
Altitudine: 513 m.d.m
Populatie: total - 2278 locuitori
Densitate: 34,89 locuitori/km2
Fus orar EET (+3)
Cod postal: 407560
Prefix telefonic: +40 x64[1]
Coordonate G PS:

Prezentul statut a fost elaborat In conformitate cu prevederile O.U.G nr. 57/ 2019, privind Codul
Administrativ §i cuprinde elemente specifice §i informatii care individualizeaza comuna Tureni, In
raport cu unitati administrativ-teritoriale din Romania.
Comuna Tureni este persoanajuridica de drept public, cu capacitate juridica deplina ~i patrimoniu
propriu, subiect juridic de drept fiscal, titular al codului de inregistrare fiscala §i al conturilor deschise la
unitatile teritoriale de trezorerie, precum §i la unitatile bancare.
La nivelul comunei, autonomia locala se exercita prin intermediul autoritatilor publice locale,
Consiliul Local al comunei Tureni, ca autoritate deliberativa §i Primarul comunei Tureni ca autoritate

executiva,

In justitie, comuna Tureni este reprezentata de primar conform prevederilor O.U.G.nr.57/2019
privind Codul administrativ.
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Comuna Tureni este cornpusa din 5 sate, dupa cum urmeaza:
• Tureni
• CeanuMic
• Comsesti
• Martinesti
• Micesti
Comuna Tureni este individualizata In raport cu alte unitati administrativ-teritoriale, tinand seama
:'"'"'\ de datele §i informatiile cuprinse In prezentul statut.

CAPITOLUL II
A~EZARE GEOGRAFICA.

2.1 Date geografice
Teritoriul administrativ al comunei Tureni este strabatut de drumul national
DN 1-E 60 §i este
situat In mare parte pe versantul sudic - sud- vestic al Dealurilor Feleacului §i se intinde de pe vf.
Peana (831,4 m) pana la contactul cu Muntii Trascaului, contact fie direct, fie mascat de zona
depresionara a Petrestilor pe o distanta de aprox. 17 km.
Comuna Tureni se afla in partea nord-vestica a Depresiunii Transilvaniei, pe versantii Dealurilor
Feleacului, la 20 km distanta de Cluj-Napoca ~i 10 km de Turda.Este formata din satele Tureni, Ceanu
Mic, Comsesti, Martinesti §i Micesti, ocupand o suprafata de 74,04 km2, din care 55,4 km 2 sunt
suprafata agricola ~i 5,34 km2 intravilan.
Comuna se invecineaza la nord - nord-est cu comuna Aiton, la sud §i sud-est cu comuna

Petrestii de Jos, la vest ~i sud-vest cu comuna Ciurila, in nord-vest cu comuna Feleacu, iar 111 est ~i sud
est cu comuna Sandulesti.
Relieful este unul deluros, tipic zonei dintre Muntii Apuseni ~i Carnpia Transilvaniei. Predomina
solurile brun-roscat de padure, dar se intalnesc ~i soluri argiloase sau cemoziomice.
Comuna Tureni este situata pe versantul sudic -sud - vestic al Dealurilor Feleacului,
desfasurandu-se de pe varful Peana (831,4 m) pana la contactul cu Muntii Trascaului. Dealurile
Feleacului fac parte din Podisul Somesan, situat in Depresiunea Transilvaniei. Muntii Trascaului sunt
prezenti in zona prin hara calcaroasa a Petrestilor.
2.2. Relieful
Asezarea geografica determina caracteristicile reliefului, format din doua trepte ~i anume: una
depresionara ~i alta deluroasa, predominanta: - Terasele culoarului Somesului au o latime variabila, in
limitele a catorva sute de metri ~i se suprapun pe alocuri peste alte terase de lunca. Rezultata din
aluviuni, terasa se mentine la 2-3 metri deasupra nivelului actual al Somesului. Exista insa §i denivelari
marcate prin spatii depresionare, in care apa stagneaza permanent sau temporar. - Dealurile Dejului, ca
subdiviziune geografica a Podisului Somesan, se caracterizeaza printr o grupa de relief accentuata, ce
atinge aici valori de peste 500 de metri, culminand cu altitudinea maxima pe Muncelul Salistii (709 m).
Aceste dealuri se caracterizeaza printr-o puternica fragmentare pe orizontala, determinata de o foarte
ramificata retea de vai cu caracter torential ~i prin versanti cu panta Iunga.
2.3 Clima
Clima este una continental-moderata, cu temperaturii minime de -4 °C (ianuarie) ~i maxime de
30 °C (iulie-august). Precipitatiile atmosferice ating medii anuale de 600-700 mm. In partea de nord ~i
nord-vest a comunei clima este putin mai racoroasa, temperaturi mai ridicate fiind intalnite In general in
partea de est, sud-est ~i de centru a comunei.
Vanturile cele mai intense apar de obicei in lunile ianuarie-aprilie, maximele fiind in martie cu 2
m/secunda.
Cele doua sectoare deluroase de pe raza comunei Tureni, Dealul Feleacu in NV §i Culmea
Petridului In SE imprima regiunii diversitate morfologica, care determina §i circulatia generala a
atmosferei pe directia: - NV cu aport de mase de aer rece ~i urned; - V, unde este atenuata de masivele
montane Vladeasa-Bihor ~i Gilaulvluntele Mare. - SV, cu aport de mase de aer cald de origine tropicala,
care determina ~i incalzirile timpurii. - N ~i NE, pe unde patrund masele de aer rece de origine polara §i
~ arctica.
Potentialul radiativ caloric estimat la cca. 115-117,5 kcal/cmp determina cape teritoriul comunei
sa se dezvolte un climat continental moderat in partea de NV ~i centrala a comunei ~i cu usoare nuante
de excesivitate in partea de E ~i SE. Temperatura medie anuala a aerului este intre +6 C0 ~i +8 C0 in
partea de N ~i E, respectiv intre +8 C0 §i + 10 C0 in partea S ~i SE.
Temperatura medie lunara pentru luna ianuarie este cuprinsa intre -3 C0 ~i
-4 C0, iar pentru
luna iulie intre + 16 C0 ~i + 18 C0•
Numarul mediu anual de zile cu temperaturi caracteristice se prezinta In felul urmator:
- numarul mediu anual al zilelor de iama este de 30-35 zile
- numarul mediu anual al zilelor de vara este de 30-40 zile
- numarul mediu anual al zilelor tropicale este de 15-20 zile.
in sezonul rece umezeala relativa a aerului este de 84-88 %, iar in sezonul cald al anului este de
72-80%.

Precipitatiile atmosferice prezinta valorii medii anuale de 600 mm 1n partea de E ~i S, de 600- 700
mm in partea centrals ~i peste 700 mm in partea de N ~i NV a comunei. Vantul se prezinta pe
urmatoarele frecvente, directii §i viteze:
- NV cu 9% ~i viteza medie de 3 mis
- V cu 11 % ~i viteza medie 2 mis - SV cu 10% ~i viteza medie 1,5 mis - S, SE cu 6%
- NE, E cu 2-3%.
Pe teritoriul comunei Tureni apar doua tipuri de topoclimate:
- topoclimat de deal, cu temperaturi mai moderate, umezeala relativa ridicata, precipitatii mai mari
in cornparatie cu aria depresionara,
- topoclimat de depresiune ~i vale, cu contraste termice mai evidente, uscaciune mai mare a
aerului, precipitatii mai scazute cantitativ.

2.4Reteaua hidrograficii
Reteaua hidrografica a comunei Tureni este tributara Bazinului Hirdografic al Muresului (bazin de
ordinul III) avand ca ~i colector Valea Racilor (curs hidrografic de ordinul V), Valea Micus (curs
hidrografic de ordinul VI), Cheita (curs hidrografic de ordinul VI). Aceste ape provin de pe versantul
sudic al Dealului Feleac ~i se varsa direct (Valea Racilor ~i Cheita) sau indirect (Valea Micusului) in

Aries,

Alimentarea hidrica este de tip pluvional ~i subteran, scurgerea medie lichida variaza ajungand
pana la 7 1/s pe kmp, in timp ce scurgerea medie de aluviuni in suspensie are valori 0,5-1,5 t/ha pe an,
iar turbiditatea medie a cursurilor de ape este de 250-500g/mc.
De pe versantul sudic al dealului Feleac izvoraste Valea Racilor ~i Valea Micusului. Valea Racilor
are o lungime de 25 de km, din care 16 km se desfasoara pe teritoriul comunei. Are o panta medie de
curgere de 19 %0 ~i un coeficient de sinuzitate de 1,15. Debitul mediu multianual este de cca. 0,3 HlGf&.
Valea Micusului are o lungime de 16 km, din care 12 km se desfasoara pe teritoriul administrativ al
comunei. Panta medie ~i coeficientul de sinuzitate au aceeasi valoare ca §i pentru Valea Racilor. Debitul
mediu multianual al Vaii Micusulu] se ridica la 0, 15 mc/s.
Alte cursuri mai importante de pe teritoriul comunei sunt: Valea Cheita, Valea Martinesti §i Valea
Comsesti.
Lacurile de pe teritoriul comunei au functii de atenuare a viiturilor, piscicola, rezerve de apa
industriala, agrement. Aceste lacuri au luat nastere prin bararea cursurilor de apa cu baraje din pamant
~u inundarea luncii. Astfel, avem lacurile Tureni (suprafata de 200 ha) pe cursul Vaii Racilor ~i lacul
Rediu (suprafata de 90 ha) pe cursul Martinesti,
Apele subterane sunt cantonate pe 2-3 nivele freatice §i sunt prezente pe toata suprafata comunei.

2.5. Geologia
Depozitele neogene din zona comunei, ce formeaza fondul geologic sunt reprezentate prin
formatiuni metamorfice, roci magmatice ~i formatiuni sedimentare de varsta jurasic superioara, cretacica

~i paleogena,

• Formatiunile metamorfice. Au fost separate patru complexe de roci din cadrul metamorfitelor:
1. complexul gnaiselor
2. complexul microsisturilor ~i cuartitelor
3. complexul rocilor carbonatice
4. complexul rocilor metaeruptive
• Rocile magmatice Sunt prezente in partea externa a culmii Tureni -Buru sub forma unor curgeri
de lava, aglomerate, brecii ~i tufuri atribuite autohtonului de Trascau, Acestea constituie substratul
calcarelor de Stramberg.

~ Rocile sedimentare Formatiunile sedimentare din aceasta zona sunt preneogene ~i neogene.
Profilul paleogen este reprezentat de argila rosie, nisipoasa, bogata m pietrisuri. Depozitele neogene
cuprind depozite eggenburgiene, badeniene ~i sarmatiene.

-

z:6. Vegetatia

~.¥egetatia naturala dominanta este cea de silvostepa, cuprinzand paduri, tufarisuri ~i pajisti
naturale, cu asociatii de pajisti secundare cu paius ~i alte formatiuni ierboase xerofile.
~.¥egetatia este variata. Asociatiile lemnoase sunt formate din paduri compacte sau palcuri de fag,
gorun;carpen, conifere §i alte plantatii. Asociatiile ierboase de pe pasuni, fanate sau terenuri cultivate
sunt formate din ierburi §i buruieni. In terenurile umede creste trestia, pipirigul §i matasea broastei.

CAPITOLUL III
REPERE ISTORICO-ETNOLOGICE
3.-1. Istoricul Comunei Tureni
d!ocalitatea este atestata documentar din anul 1276. In trecut, localitatea a fost timp de mai multe
genera.fii o posesiune a familiei Turi. Conform istoricului Ion Simion Mehedinti, numele satului provine
de la c€l al raului Tur. Acesta afirma: "Rauletul Tur, ca de aici vine ~i numele Tureni sau chiar de
Turidava (nume dacic), orasul spre care curge acest frumos raulet''Turinseamna in limba maghiara rana,
dar co'ffform lingvistului Lajos Kiss numele paraului ar proveni de la cuvantul slav Tur care inseamna
bour.e-

~

"1..ocuire umana a existat inca din neolitic ~i a continuat fara incetare in epocile care au urmat.
Majorit'atea descoperirilor au fost facute in zona cheilor Turenilor. In perimetrul comunei ---s;ru
descoperit
.... ~i o serie de mici sate, care, cu trecerea timpului, au disparut:
• Jadek (1270), un sat lntre Comsesti - Deleni - Petresti.
•Jonchaza (1356), la hotarul Turenilor, inspre Ceanu Mic.
•:Sehter, atestat pe la 1366 ("Sethet Berk", intre satele Ceanu Mic - Aiton-Rediu).
• Hunyath (1424), intre Tureni - Comsesti - Deleni.
•:Harumlak, atestat pe la 1430 ("Barumlak secus", intre Tureni ~i Comsesti).
• ~e~ti, un vechi catun care a apartinut Turenilor, dezafectat in anul 1956.
Ceanu Mic
Eslt_atestat documentar din 1366, cand apare sub numele de Chan, apoi la 1377 Poss Chan iar in
1854 }&szta Csan. Este de mentionat faptul ca pe la sfirsitul secolului XIII, localitatea era socotita sat
cnezal;
Co~e1ti
S
Comsesti este atestat documentar din anul 1355, cand se numea Komiatzek, pe cand in anul
1854 se=mmea Komyatzegh.
Ml]!_tine1ti
Referitor la satul Martinesti, acesta este atestat in anul 1322 purtand numele de Sancto Martino,
intre I~ ~i 1762 Puszta Szent Martin, iar la 1854 Pusta Sin Martin.
Micesti
"'

.

Cu'privire la satul Mice~ti, acesta este atestat documentar din anul 1297, la acea data sub numele de
Mikis,=:1~ in anul 1854 Mikes sau Micu~.
Tmni
-~
SatntTureni este atestat din anul 1276 sub numele de Villa Thur, iar in anul 1854 Tur.

3.2. Tradqii
0 cornponenta importanta a vietii satului este cultura, iar aceasta poate contribui in mod specific la
cresterea gradului de atractivitate a mediului rural pentru toate categoriile de populatie §i in special
pentru populatia tanara.
In comuna Tureni se desfasoara periodic o serie de evenimente care contribuie la promovarea
patrimoniului rural ~i la rnentinerea vie a traditiilor locale, dintre acestea rnentionand sarbatoarea
,,Sarbatoarea Buciu ~i Fiii Satului" ca fiind una dintre cele mai reprezentative sarbatori local
Sarbatoarea ,,Fiii Satului" are loc anual, in luna septembrie, reprezintand o intalnire de suflet, care a
devenit deja traditie in cele mai multe sate de pe teritoriul farii noastre. Sarbatoarea are in primul rand
rolul de a pastra traditia ~i datina locala ~i de a aduce impreuna fiii satului din toate colturile tarii ~i chiar
ale lumii, de la cei mai tineri, pana la octogenari, cei mai in varsta fiind reprezentati de nepoti sau
stranepoti.
Manifestarea incepe in general intr-o nota de comemorare ~i omagiere la biserica ~i cimitirul din sat,
continuand in curtea scolii, acolo unde cele mai bune gospodine robotesc in jurul ceaunelor cu mancare,
iar artistii, tineri ~i batrani, i~i dau maria in derularea programului artistic. Momentele surpriza de
prezentare a unor invitati speciali, persoane publice, decemarea unor premii de excelenta acordate celor
mai reprezentative personalitati ale satului ~i celor care contribuie la pastrarea traditiei lui, sunt o
completare fireasca a sarbatorii.
Ca o adevarata emblema a fiecarui sat romanesc, in cadrul acestei sarbatori sunt promovate valorile
locale: cantecele ~i jocurile specifice fiecarei regiuni, artistii locali - trupe de dansuri populare,
ansambluri folclorice, cantareti, specificul culinar, costumele populare traditionale, agentii economici ~i
micii producatori locali
Luna octomrie este dedicata Balului Strugurilor, care este, de fapt, o sarbatoare a recoltei in comuna
Tureni, o sarbatoare specifica, de fapt, comunitatii maghiare. La evenimetul care are loc la caminul
cultural din Tureni, cetatenii vin rand pe rand aducand, cum era traditia, care un cos in care se gaseau
fructe, legume sau cereale care reprezentau, simbolic, recolta toamnei.
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3.3.Turism
Turismul rural ~i agro-turismul (specific legate de activitatile din ferma) sunt activitati generatoare
de venituri alternative, ceea ce ofera posibilitati de dezvoltare a spatiului rural, datorita peisajelor unice,
ariilor semi-naturale vaste, ospitalitatii inascute a locuitorilor din mediul rural. Conservarea traditiilor,
culturii, a specialitatilor culinare ~i a bauturilor, precum §i diversitatea resurselor turistice rurale ofera
potential pentru dezvoltarea acestui sector. Comuna Tureni nu face nici ea exceptie, detinand in acest
domeniu un bun potential natural, insii insuficient valorificat:
Hoteluri ~i pensiuni turistice: exista 1 hotel ~i 3 pensiuni turistice pe raza comunei (pensiune Lac
Micesti in sat Micesti, SC Livirod SRL - in sat Tureni,
SC MULTIROL SRL - in Tureni)

Manastiri: nu exista pe raza comunei
Biserici:
• Biserica Ortodoxa;
• Biserica Romano-Catolica;
• Biserica Unitariana;
• Biserica Reformata-Calvina;
• Biserica Baptista. ·

Monumente istorice: Biserica Ortodoxa Mice~ti cu hramul "Pogorarea Sfantului Spirit", din 1794.
Biserica este inscrisa pe Lista din 2004 a Monumentelor Istorice ale judetului Cluj.
Obiective turistice:

• Cheile Turului (sau Cheile Turenilor) sunt o rezervatie naturala salbatica, cu o suprafata de 25 ha
aflata la nord de municipiul pag. 46 Strategia de dezvoltare a comunei Tureni pentru perioada 2014 2020 Turda, in judetul Cluj. Au fost declarate rezervatie floristica naturala de interes national cu valoare
mixta;
• Situl arheologic roman la intrarea in Cheile Tureni din Sandulesti;
• "Izvorul lui Alexandru Macedon", situat intre satele Petrestii de Jos, Tureni, Sandulesti ~i
Copaceni, la cca 500 m nord-vest de carierele de calcar Sandulesti, langa drumul judetean DJl 07L
(coordonate: 46°36'03"N 23°41'19"E).
• Situl arheologic din punctul "Valea Micusului", cimitirul medieval din punctul "Valea Micusului;
-, Situl arheologic ,,La Furci" de la Tureni;
• Situl arheologic ,,Svona" de la Tureni;
• Situl arheologic ,,Dealul Ghincenghe" de la Tureni;
• Situl arheologic ,,Dealul Bisericii" de la Martinesti;
• Situ! arheologic ,,Valea Micusului" de la Micesti;
• Tumulii preistorici de la Martinesti. in acelasi context, se poate puncta existenta unor zone de
agrement:
• Lacurile Martinesti
• Lacul Micesti
Totodata, pe teritoriul comunei se gasesc izvoare sarate, acestea putand de asemenea reprezenta
surse de dezvoltare a turismului din zona. Locuitorii din satul Micesti, judetul Cluj, se lauda ca nu au
cumparat niciodata sare din corner]. Pe teritoriul satului exista un izvor cu apa sarata concentrata
("maratoare"), dovada prezentei in adancime a unui masiv de sare. Izvorul este captat intr-un put,
captusit cu scanduri groase, nivelul saramurii ajungand la suprafata solului.
0 exceptie este reprezentata de Cheile Tureni, care au fost declarate rezervatie floristica naturala
de interes national cu valoare mixta. Aria protejata ,,Cheile Turenilor" face parte din categoria ariilor
protejate .Rezervatie Naturala", categorie care corespunde categoriei IV IUCN, ~i anume ,,ari~ de
gestionare a habitatelor/speciilor: arie protejata administrata in special pentru conservarea prin
interventii de gospodarire". Cheile Tureni sunt rezervatie naturala §i pare arheologic conform Hotararii
Prefecturii Judetului Cluj, publicata in Monitorul Oficial nr. 3/1993. Prin Legea 5/2000, privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate, Rezervatia
Naturala Cheile Tureni a dobandit statutul de arie protejata de interes national. Este o rezervatie naturala
salbatica cu o suprafata de 25 ha, aflata la nord de municipiul Turda, intre comunele Tureni §i Copaceni,
injudetul Cluj. Are o lungime de 1850 m, pereti inalti de 100-150 m, care sunt decorati cu diferite forme
carstice: cascade, marmite, pesteri etc. Cheile au fost sapate de Paraul Racilor.S-au format la contactul
Muntilor Trascau (poalele Muntilor Petrind) cu Depresiunea Turda - Alba Iulia. Sunt strabatute de
Valea Turului. Au la baza calcare jurasice care reprezinta un pinten nord-estic al calcarelor din Cheile
Turzii. Accesul in aria protejata se face prin Soseaua Nationala E 60 din care se desprind Drumul
Judetean 103 G §i Drumul Judetean I 07 L Sandule§ti - Tureni - Mice§ti, doua drumuri care trebuie
reabilitate. Se mai poate mentiona foca un drum care porne§te tot din E 60 ~i duce la capatul din aval al
Cheilor, denumit "Drumul morii". Cheile Tureni sunt date in custodie Consiliului Judetean Cluj,
conform Ordinului Ministrului Agriculturii, Padurilor, Apelor §i Mediului nr. 850 din 27 octombrie
2003. Cheile Tureni au fost declarate, pe langa arie naturala protejata, §i pare arheologic, ca urmare a
cercetarilor arheologice £acute pe parcursul unei perioade indelungate de catre cercetatorii Muzeului
National de Istorie a Transilvaniei. Aici au fost gasite terase §i pe§teri locuite, precum §i numeroase
obiecte, unelte, ceramica, monede. In situ! numit ,,La furci" s-a gasit o necropola tumulara formata din 8
tumuli, specifica civilizatiei de tip Cotofeni. Pe langa obiectivele arheologice, se urmare§te protejarea
unor specii de plante rare din Transilvania. Acestea sunt periclitate datorita pa~unatului intensiv §i
incendierilor repetate §i necontrolate care afecteaza compozitia §i echilibrul biocenotic. Rezervatia apare
sub aspectul unui canion carstic in forma literei "V", cu pereti de calcar avand inaltimi de la 20 m (in
dreptul carierei Tureni) pana la 105 m inaltime pe traseul cheilor. Distanta intre pereti ajunge la 160 m
la ie§irea spre Copaceni. Lungimea cheilor este aceea§i cu lungimea Paraului Racilor, adica de 1850 m.
Aceastii lungime include atat portiunea de canion cat §i extremitatea cheilor.Altitudinile din Cheile

Tureni sunt in general uniforme. Astfel, se remarca Dealul Cheia (540-570 m), Dealul Copandului (540560 m) §i Dealul Turului (200-530 m) - pe versantul stang, iar pe celalalt versant - Dealul Turenilor §i
Dealul Ghicenghe (540-580 mj.Formatiunile geologice sunt reprezentate de tipurile genetice eruptive §i
sedimentare, grohotisuri, depozite eluviale, deluviale, coluviale ~i proluviale. Cercetarile arheologice
efectuate aici in perioada 1985-1988 au dus la descoperirea a 53 de complexe de locuire, datate
incepand cu neoliticul mijlociu. in Chei exista 29 de pesteri, printre care Pestera cu Silex (64 m
Iungime), Pestera de sub grohotis (27,5 m), Pestera Vulturilor, Sura Mica.
3.4. Reteaua scolarii
La nivelul comunei Tureni procesul educational se desfasoara 1n urmatoarea retea de invatamant:
- Scoala Gimnaziala Tureni
Pentru a realiza misiunea scolii, procesul educational se desfasoara in 8 sali de clasa, 1 laboratoar
~i o sala de sport.
Salile de clasa sunt dotate cu mese ~i scaune individuale, table, catedre, dulapuri pentru material
didactic. Totodata, cadrele didactice care predau Ia scoala din Tureni sunt bine pregatite ~i asigura o
pregatire excelenta a elevilor din comuna
Sala de sport este dotata cu echipamente sportive, mingi, corzi de sarit, jaloane, cercuri, masa de
tenis, Iada gimnastica, capre, spaliere, banci, panouri de baschet,
- Gradinita Martinesti
- Gradinita Comsesti

CAPITOLUL IV
POPULATIA ~I STRUCTURA ETNICA ~I CONFESIONALA
4.1 Populatia Comunei
Conform recensamantului efectuat 1n 2011, populatia comunei Tureni se ridica la 2.278 de locu~i.f@ri,
in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand se inregistrasera 2.585 de locuitori.
In comuna Tureni, populatia este distribuita relativ uniform pe toate categoriile de varsta, existand
copii ~i tineri de pana la 19 ani (19%), persoane apte de munca, cu varste intre 20 ~i 59 de ani (49%), dar
~i persoane cu varsta mai inaintata, 32%.
4.2. Structura etnicii
Majoritatea locuitorilor sunt romani (64,35%). Principalele minoritati sunt cele de maghiari
(24,67%) ~i romi(7,55%).
4.2. Structura confesionala
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocsi (60%), dar exista ~i
rninoritati reformati(10%),unitarieni (10%), martori ai lui Iehova(6%), penticostali (5%) ~i romano
catolici (5%). Pentru 3% din populatie, nu este cunoscuta apartenenta confesionala

CAPITOLUL V
AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
5.1. Consiliul Local al Comunei Tureni
Comuna Tureni este persoana juridica de drept public care are ca scop administrarea eficienta a
resurselor comunitatii.

Adrninistratia publica locala din Comuna Tureni este organizata ~i functioneaza in temeiul
principiilor generale ale administratiei publice prevazute la partea III titlul I al O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ ~i al principiilor generale prevazute in Legea nr. 199/1997 pentru
ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum ~i
a urmatoarelor principii specifice:
a) principiul descentralizarii;
b) principiul autonomiei locale;
c) principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor de interes local deosebit;
d) principiul eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale;
e) principiul cooperarii;
f) principiul responsabilitant,
g) principiul constrangerii bugetare.
Autoritatile administratiei publice locale din Comuna Tureni sunt: autoritatea executiva,
reprezentata de catre Primar ~i autoritatea deliberativa, reprezentata de catre Consiliul Local, format din
consilierii locali alesi. Sediul central al autoritatilor administratiei publice locale este: localitatea Tureni,
str. Principala, nr. 243,
cod postal 407560.
Numarul consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Tureni este de 11, alesi prin vot
universal, egal, direct, secret ~i liber exprimat, in conditiile stabilite prin legea privind alegerile locale.
Structura politica a membrilor consiliulului local din legislatura 2020-2024 are urmatoarea
components: 5 consilieri locali din partea P.N.L., 3 consilieri locali din partea P.M.P., 2 consilieri locali
din partea U.D.M.R. ~i 1 consilier local din partea P.S.D., in conformitate cu Ordinul nr.519/2020 emis
de Prefectul Judetului Cluj.
Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza principiile enuntate sunt
reprezentate de Consiliul Local, ca autoritate deliberative ~i de Primar, ca autoritate executiva, acestea
avand autoritatea sa rezolve indatoririle publice in conditiile legii. Autoritatea Consiliului Local ~i a
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Primarului comunei Tureni se exercita pe teritoriul comunei Tureni. Consiliul Local al comunei Tureni
are initiativa ~i hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care
sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.
Avand in vedere specificul comunei Turenii ~i nevoile activitatii sale, Consiliul Local a organizat
urmatoarele 3 comisii pe domenii de specialitate, conform Hotaririi Consiliului local nr.79/2020:
1. Comisia nr. 1 - activitati economico-financiare, studii prognoze ~i programe de dezvoltare
econornico-sociala, patrimoniu, comer], servicii publice, urbanism ~i amenajarea teritoriului, dezvoltare
urbana, lucrari publice, administrarea domeniului public ~i privat, investitii, administratie publica locala,
invatamant, cultura, culte, sanatate, minoritati nationale, raporturi interetnice.
Componenta:
TIMI~ER JOAN-EUGEN - presedinte
MOROVAN LIVIU - secretar
PETEAN IOANA-LACRAMIOARA - membru
SZABO DANIL - membru
A~TILEAN CRISTIAN-DORIN - membru
2. Comisia nr. 2 - juridic, ordine publica, disciplina, protectie sociala, agricultura, silvicultura,
monumente naturale, cooperare interinstitutionala pe plan intern ~i extern, situatii de urgenta.
Componenta:
SILVESTRO ADRIAN-ALEXANDRO - presedinte
TRIP DAYID-PETRU - secretar
COLOSVARI ILEANA - membru

1.-Comisia nr. 3 - familie, protectie copii, drepturile ~i libertatile fundamentale ale omului,
drepturile ~i libertatile fundamentale ale copilului, protectie civila, tineret, monumente istorice, mediu,
turism, agreement.
C-wnponenta:
RY.SU ANAMARIA - presedinte
DORDAI LIVIU - secretar
1.0.ZON ANDREI - membru
-Activitatea Consiliului local al comunei Turenii se desfasoara potrivit Regulamentului de
organizare ~i functionare, aprobat prin Hotararea Consiliului local nr.73/2020

5:?._. Primarul
Primarul comunei Tureni este ales prin prin vot universal, egal, direct, secret ~i liber exprimat, in
condifu1e stabilite prin legea privind alegerile locale. Primarul comunei Tureni reprezinta comuna
Turenfjn relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum
~i in - justitie, asigura respectarea drepturilor ~i libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a
prevederilor Constitutiei, precum ~i punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a
ordon~lor ~i hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local.
Primarul comunei Tureni dispune masurile necesare ~i acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor ~i
instruetiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor
administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelu] consiliului judetean, precum
~i a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.
~ relatiile dintre Consiliul local, ca autoritate deliberativa ~i Primarul comunei Tureni, ca
autoritate executiva, nu exista raporturi de subordonare.
~ sensul O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primaria comunei Tureni est~ o
structu~ functionala :rara personalitate juridica ~i rara capacitate procesuala, cu activitate permaneata,
care duce la indeplinire hotararile autoritatii deliberative ~i dispozitiile autoritatii executive, solutionand
probletiiele curente ale colectivitatii locale, constituita din: primar, viceprimar, consilierii primarului,
consilijqi viprimarului ~i aparatul de specialitate al primarului.
Stm_ctura organizatorica a Primariei comunei Tureni este aprobata prin hotarare a Consiliului local
al coII!__ftnei Tureni (organigrama, nurnarul de posturi ~i statul de functii ale institutiei),
S~ctura de conducere a primariei este constituita din primar - autoritate executiva, viceprimar,
secref~neral, conducatorii birourilor ~i compartimentele de munca, asa cum sunt definite in structura
organizatorica aprobata conform legii.
Regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici ~i Primaria comunei Tureni este
reglenientat de Titlul II Statutul functionarilor publici al O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Salaril!@angajati cu contract individual de munca i~i desfasoara activitatea in baza raporturilor de
munca~onform prevederilor Legii nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile ~i completarile ulterioare.
Norm~ de conduita profesionala a functionarilor publici ~i a personalului contractual sunt reglementate
de O.@. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ~i sunt obligatorii pentru functionarii publici, pentru
persoalfe care ocupa temporar o functie publica in cadrul Primariei comunei Tureni, cat ~i pentru
persona:lul contractual.

5.~rimaria Comunei Tureni ca structurafunc(ionala
Primaria comunei Tureni este o structura functionala fara personalitate juridica ~i
proces.:.uala, cu activitate permanenta, care duce la indeplinire hotararile autoritatii
dispozjyile autoritatii executive, solutionand problemele curente ale colectivitatii locale,
primar~iceprimar, consilierii primarului, consilierii viceprimarului. ~i aparatul de
prima~i. Primaria are sediul administrativ in localitatea Tureni, str. Principala, nr. 243.

fara capacitate
deliberative ~i
constituita din:
specialitate al

Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa, primarul beneficiaza de un aparat de
specialitate, pe care ii conduce. Acesta este format din functionari publici ~i personal contractual ~i este
structurat pe compartimente functionale, respectiv birouri ~i compartimente.
Aceasta structura este de tip piramidal, cu subordonare ierarhica pe verticala ~i functionals pe
orizontala, fiind formata din sapte nivele ierahice astfel:
I Primarul
II Viceprimarul
III Secretarul general
IV Birouri,
V Compartimente

CAPITOLUL VI
CAI DE COMUNICATIE
6. 1.Infrastructura

r

Drumul national DN15(E60) asigura legatura cu municipiile Turda ~i Cluj-Napoca inspre NordVest respectiv orasul Ludus ~i municipiul Targu-Mure~ inspre Sud-Est.
Drumul judetean DJ 103G asigura legatura cu comuna Aiton ~i comuna Petrestii de Jos.
Drumul judetean DJ 103G asigura legatura cu comuna Ciurila.
Drumurile comunei ( lungime in kilometri ) se prezinta pe categorii de drum astfel:

Nr.
crt.

Categorie drum
Drumuri comunale asfaltate

Drumuri betonate
Drumuri pietruite

Drumuri de pamant

TOTAL

Denumire

Lungime totala
(km)

Tureni, Ceanu
Mic , Martinesti ,
Com~e~ti, Micest
Tureni: DJ 103 G 0,5 km
Tureni, Ceanu Mic,
Comsesti,
Martine~ti, Micesti
Comsesti,
Martine~ti, Micesti

10,5

13

0.5
22.3

0.61

33.914

CAPITOLUL VII
SERVICII COMUNITARE DE INTERES PUBLC ~I RETELE TEHNICO-EDILITARE
Serviciul de alimentare cu apa ~i canalizare
•

Retea de alimentare cu apa potabila - Lungimea totala a retelei simple de distributie a apei
potabile - 55.4 km

•

Retea de canalizare - Lungimea totala a retelei simple a conductelor de canalizare - 39.7
km;

Alti indicatori semnificativi, care releva starea existenta privind alimentarea cu apa in comuna
Tureni,sunt evidentiati in table}

Indicator

Valoare

Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabile mc/zi
Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, total
-mii me
Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor, uz
casnic - mii m

4562
1146
754

Serviciul de alimentare cu gaze naturale
Indicatorii semnificativi, care releva starea existenta privind alimentarea cu gaze naturale in
comuna Tureni, sunt evidentiati in tabeL:
Indicator
Valoare
Lungimea totala a conductelor de distributie a gazelor 59.7
km
Gaze naturale distribuite, total - mii me
11734
Gaze naturale distribuite, uz casnic - mii me
8060
Alte servicii comunitare
Comuna Tureni dispune de:
• Retea energie electrica- comuna este electrificata in totalitate;
• Retea de canalizare - existenta;
• Retea telefonie fixa - existent
• Acces la cablu TV §i Internet- existent
• Colectarea deseurilor - este asigurata de catre o societate de profil

CAPITOLUL VIII
AGREMENT
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Lac Micesti
Situat in mijlocul naturii, pensiunea dispune de un lac cu o suprafata de 2 hectare, populat cu
peste (crap). Acesta sta Ia dispozitia celor care sunt pasionati de pescuit. Cadrul pitoresc in care este
asezata pensiunea ofera posibilitatea de petrecerii unui week-end-ul sau concediu, intr-o oaza de liniste,
o ambianta placuta ~i o priveliste de neuitat.
~
Lacul este cuprins intre:
- la sud: Dealul Salistii - pasune deluroasa impadurita cu mesteceni
- la nord: Dealul Lupisti - bine impadurit cu stejar, gorun, brad, mesteacan, fag
Lacul are in vecinatate satul Micesti la 2 km (est), satul Saliste la 3 km (sud) colonia Casele
Micesti-t km(N-V).
Lacul este situat pe traseul turistic pedestru ce leaga municipiul Cluj-Napoca de Cheile Turzii.
ALTIDUDINE ZONA-630 m
SUPRAFATA LAC - 2,00 ha (latime: 60 m, lungime :350 m)
Popularea lacului se face anual (primavara ~i toamna), cu cate 1500 kg de peste cu greutatea de
peste 3 kg din specia crap.
Executat ca ~i lac de acumulare in perioada 1988-1989, cu rol de atenuare a viiturilor, la
confluenta paraului Micus (valea Varaticilor) ~i afluentul lui-Valea Lunga.
Paraul Micus izvoraste de sub dealul Peana(alt. 832 m), afluind in paraul Hasdate - strabate Cheile
Turzii-raul Aries ~i in sfarsit apele ajung In Mures.
Dispune de 1 pensiune turistica, clasificare 3 margarete, compusa din bar-restaurant-terasa, 11
camere duble ~i triple dotate cu grup social propriu ~i TV satelit, 4 cabane complet utilate ~i 2 piscine.
Sunt puse la dispozitie diferite activitati dinamice:
1A

- inchirieri barci, hidrobiciclete, caiace
- tiroliana

- calarie
- plimbare cu trasura
- pare de joaca complet utilat

Lac Mlirtine~ti
FermaPiscicola Martinesti este situata Ia 13 km de Cluj-Napoca pe E60 spre Turda in satul
Martinesti. Accesul se face direct de pe E60 sau prin satul Martinesti, pe un drum de acces asfaltat.
Lacurile sunt destinate pescuitului sportiv.

CAPITOLUL IX
PATRIMONIUL COMUNEI TURENI
Bunurile proprietate publica a comunei Tureni sunt inalienabile, imprescriptibile ~i insesizabile.
Proprietatea asupra bunurilor din domeniul public al municipiului nu se stinge prin neuz §i nu poate fi
dobandita de terti prin uzucapiune.
Dreptul de proprietate publica al comunei Tureni se exercita cu respectarea urmatoarelor principii:
a) principiul prioritatii interesului public;
b) principiul protectiei §i conservarii;
c) principiul gestiunii eficiente;
d) principiul transparentei §i publicitatii.
Bunurile proprietate publica a comunei Tureni pot fi date in administrare, pot fi concesionate,
inchiriate, date in folosinta gratuita numai in conditiile legii, prin hotarari ale Consiliului local.
Dreptul de proprietate publica se dobandeste:
-prin achizitie publica, efectuata in conditiile legii;
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-prin expropriere pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii;
-prin donatie sau legat, acceptat in conditiile legii, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa
dispunatorului, devine de uz ori de interes public;
-prin conventie cu titlu oneros, daca bunul, prin natura lui sau prin vointa dobanditorului, devine de
uz ori de interes public;
-prin transferul unui bun din domeniul privat al statului in domeniul public al acestuia sau din
domeniul privat al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al acesteia, in conditiile legii;
-prin alte moduri stabilite de lege.
Dreptul de proprietate publica se stinge daca bunul a pierit sau a fost trecut in domeniul privat, daca
a incetat uzul sau interesul public, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
Patrimoniul Comunei Tureni este alcatuit din bunurile mobile ~i imobile care apartin domeniului
public al acestuia, domeniului sau privat, precum ~i de drepturile §i obligatiile sale cu caracter
patrimonial. In calitate de persoana juridica de drept public ~i titular al dreptului de proprietate publica ~i
privata, comuna Tureni exercita, prin Consiliul local al municipiului, posesia, folosinta ~i dispozitia
asupra bunurilor care alcatuiesc domeniul public §i privat, in limitele ~i in conditiile legii.
Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tureni a fost atestat prin H.G. nr.
969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum ~i al municipiilor, oraselor ~i
comunelor din judetul Cluj, cu exceptia municipiului Cluj-Napoca.
Domeniul privat al comunei Tureni este alcatuit din bunuri mobile ~i imobile, altele decat cele din
domeniul public, intrate in proprietate prin modalitati prevazute de lege.
Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege
nu se prevede altfel. In baza dispozitiilor art. 129 aliniat (6) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, Consiliul local al comunei Tureni hotaraste darea in administrare, concesionarea,
inchirierea sau darea in folosinta gratuita a bunurilor proprietate publica a municipiului, precum ~i a
serviciilor publice de interes local, in conditiile legii. In mod similar, hotaraste vanzarea, darea in

administrare, concesionarea, darea in folosinta gratuita sau inchirierea bunurilor proprietate privata a
municipiului, in conditiile legii.
In cazul inchirierii bunurilor proprietate publica de catre titularul dreptului de administrare, initierea
procedurii de inchiriere se stabileste de catre acesta.
Consiliul Local al comunei Tureni exercita 1n numele unitatii administrativ-teritoriale urmatoarele
prerogative:
a) tinerea evidentei de cadastru §i publicitate imobiliara, in conditiile legii;
b) stabilirea destinatiei bunurilor date in administrare;
c) monitorizarea situatiei bunurilor date in administrare, respectiv daca acestea sunt in conformitate
cu afectatiunea de uz sau interes public local, precum §i cu destinatia avuta in vedere la data constituirii
dreptului.
Hotararea Consiliului Local al comunei Tureni, prin care se constituie dreptul de administrare,
cuprinde eel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a bunului care face obiectul darii in administrare §i valoarea de inventar a
acestuia;
b) destinatia bunului care face obiectul darii in administrare;
c) termenul de predare-primire a bunului.
Entitatile juridice carora le-a fost constituit un drept de administrare au urmatoarele drepturi §i obligatii:
a) folosirea §i dispunerea de bunul dat in administrare in conditiile stabilite de lege §i de actul de
constituire;
b) asigurarea pazei, protectiei §i conservarea bunurilor, ca un bun proprietar, §i suportarea tuturor
cheltuielilor necesare unei bune functionari;
c) efectuarea formalitatilor necesare cu privire la inchiriere, 1n limitele actului de dare in
administrare §i cu respectarea legislatiei aplicabile;
d) culegerea fructelor bunului;
e) efectuarea de lucrari de investitii asupra bunului, in conditiile actului de dare in administrare §i a
Iegislatiei in materia achizitiilor publice;
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f) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzatoare de-
folosinta, in cazul degradarii acestuia, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare sau a neasigurarii pazei;
g) acordarea dreptului de servitute, in conditiile legii;
h) obtinerea avizelor pentru planul urbanistic zonal :f'ara schimbarea uzului §i interesului public §i
destinatiei bunului;
i) obtinerea avizelor pentru Iucrari de imbunatatire §i mentinere a caracteristicilor tehnice ale
bunurilor;
j) reevaluarea bunurilor, in conditiile legii;
k) semnarea procesului-verbal de vecinatate, fara schimbarea regimului juridic al bunului;
I) semnarea acordului de avizare a documentatiei de carte funciara pentru obtinerea certificatului de
atestare a edificarii constructiilor;
Bunurile imobile proprietate publica se inscriu in cartea funciara anterior emiterii actului de dare in
administrare, iar dreptul de administrare se inscrie in cartea funciara de catre titularul acestui drept.
Radierea din cartea funciara a dreptului de administrare se efectueaza in baza actului de revocare sau a
actului prin care se constata stingerea dreptului de proprietate publica.
Bunurile care sunt prevazute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate in vederea culegerii
de fructe naturale, civile sau industriale §i producte pot face obiectul concesiunii.
Bunurile proprietate publica a comunei Tureni, pot fi concesionate de catre acesta in baza unui
contract de concesiune de bunuri proprietate publica.
Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica este acel contract incheiat in forma scrisa
prin care Comuna Tureni, denumit concedent reprezentat, in acest sens, de catre primarul sau, transmite,
pe o perioada determinata, unei persoane, denumite concesionar, care actioneaza pe riscul §i raspunderea
sa, dreptul §i obligatia de exploatare a unui bun proprietate publica, in schimbul unei redevente.
Subconcesionarea este interzisa. Bunurile imobile proprietate publica a comunei Tureni se 1nscriu
in cartea funciara anterior incheierii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica,
nerespectarea acestei prevederi atragand nulitatea absoluta a contractului de concesiune de bunuri

proprietate publica, Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara. Contractul de concesiune se
incheie in conformitate cu legea romana, indiferent de nationalitatea sau de cetatenia concesionarului,
pentru o durata care nu va putea depasi 49 de ani, incepand de la data semnarii lui. Contractul de
concesiune de bunuri proprietate publics poate fi prelungit prin acordul de vointa al partilor, incheiat in
forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 de ani.
Concesionarea are loc la initiativa comunei Tureni sau ca urmare a unei propuneri insusite de
acesta. Orice persoana interesata poate inainta comunei Tureni o propunere de concesionare.
Propunerea de concesionare se face 1n scris, cuprinde datele de identificare ale persoanei interesate,
manifestarea ferma ~i serioasa a intentiei de concesionare, obiectul concesiunii, planul de afaceri ~i
trebuie sa fie fundamentata din punct de vedere economic, financiar, social ~i de mediu.
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica ale
comunei Tureni sunt:
a) transparenta - punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica;
b) tratamentul egal -· aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre Comuna Tureni, a
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate publica;
c) proportionalitatea - orice masura stabilita de Comuna Tureni trebuie sa fie necesara ~i
corespunzatoare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de catre Comuna Tureni a acelorasi reguli, indiferent de
nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate
publica, potrivit conditiilor prevazute in acordurile ~i conventiile la care Romania este parte;
e) libera concurenta - asigurarea de catre Comuna Tureni a conditiilor pentru ca orice participant la
procedura de atribuire sa aiba dreptul de a deveni concesionar in conditiile legii, ale conventiilor ~i
acordurilor internationale la care Romania este parte.
Incetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publica poate avea loc in urmatoarele
situatii:
a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune de bunuri proprietate publica, in maSJJCa
in care partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in conditiile prevazute de lege;
b) in cazul exploatarii, in conditiile contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, a
bunurilor consumptibile, fapt ce determina, prin epuizarea acestora, imposibilitatea continuarii
exploatarii acestora inainte de expirarea duratei stabilite a contractului;
c) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre
Comuna Tureni;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere de catre
Comuna Tureni, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
e) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre Comuna Tureni, prin reziliere de catre
concesionar;
f) la disparitia, dintr-o cauza de foqa majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii
obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renuntare, f'ara plata unei despagubiri.
In cazul prelungirii contractului de concesiune de bunuri proprietate publica, acesta se deruleaza in
conditiile stabilite initial.
Contractul de inchiriere a unui bun proprietate publica se incheie de catre a Comuna Tureni
reprezentat prin primarul sau sau de catre titularul dreptului de administrare, dupa caz, cu orice persoana
fizica sau juridica, romana sau straina.
Inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei Tureni se aproba, prin hotarare a Consiliului
Local al Comunei Tureni.
Hotararea va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ~i valoarea de inventar ale bunului care face obiectul inchirierii;
b) destinatia data bunului care face obiectul inchirierii;
c) durata inchirierii;
d) pretul minim al inchirierii.
In cazul in care contractul de inchiriere se incheie de catre titularul dreptului de administrare, acesta
are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilita, dupa caz, prin hotararea

Consiliului Local al Comunei Tureni prin care s-a aprobat inchirierea. Aceste prevederi nu se aplica In
cazul 1n care activitatea titularului dreptului de administrare este subventionata de la bugetul local.
inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei Tureni se face pe baza de licitatie publica,
Bunurile din domeniul public al comunei Tureni pot fi date in folosinta gratuita.
Hotararea consiliului local al comunei Tureni, prin care se aproba darea In folosinta gratuita va
cuprinde urrnatoarele:
a) datele de identificare a bunului ~i valoarea de inventar a acestuia;
b) In cazul bunurilor cu regim special, indicarea reglernentarilor legale specifice privind paza ~i
protectia;
c) destinatia bunului;
d) durata pentru care se acorda folosinta gratuita;
e) termenul la care se va realiza predarea-primirea materiala a bunului;
f) obligatiile institutiei de utilitate publica beneficiara;
g) entitatea care suporta cheltuielile de intretinere a bunului, potrivit destinatiei sale;
h) rnodalitati de angajare a raspunderii ~i sanctiuni.

CAPITOLULX
ECONOMIE
I 0.1. Specificul activitiiJilor economice din comuna Tureni
Activitatile economice reprezinta sursa de dezvoltare a unui teritoriu.
Caracteristicile activitatilor economice curente sunt legate de capacitatea de valorificare a resurselor
locale ~i indica directiile necesare de dezvoltare.
Peraza comunei Tureni sunt active un numar de 42 de societati comerciale.
Eeconomia de piata si-a pus amprenta clar asupra caracteristicilor pietei muncii in comuna Turnni,
deterrninand modificari semnificative de volum ~i structura a principalilor indicatori ai fortei de munca,;
Profilul economic dominant al comunei Tureni este agricol, fapt ilustrat semnificativ de numarul
foarte mic al agentilor economici de pe raza comunei Pe raza comunei Tureni, s-au inregistrat un numar
total de 199 de persoane salariate, dupa cum este evidentiat In tablel:

Indicator
Salariati - total
Numar mediu salariati In transport ~i depozitare
Numar mediu salariati in comert cu ridicata ~i cu amanuntul, repararea
autovehiculelor ~i motocicletelor
Numar mediu salariati in sanatate ~i asistenta sociala
Numar mediu salariati 1n activitati de servicii administrative ~i activitati de
servicii suoort
Numar mediu salariati in invatamant
Numar mediu salariati In adminstratie publica ~i aparare, asigurari sociale
din sistemul public

Valoare
199
7
72
14
70
22
14

Suprafata de teren agricol existenta in comunaeste structurata astfel (ha)

Denumire

Arabil

Pasuni

Fanefe

Vii

Livezi

Extravilan
Intravilan
Total

2.761.63
218.70
2.980.33

1.589.84
7.31
1.597.15

Total
agricol

862.50
206.15
1.068.65

0.00
0.00
0.00

102.96
0.56
103.52

5.316.93
432.72
5.749.65

Din perspectiva suprafetei neagricole, situatia comunei, este redata 1n tabelul urmator:
Suprafata neagricola

Paduri
Ape
Drumuri
Curti si constructii
1623,51 h

Unitate masura
(hectare)
983,77 ha
175,99 ha
151,87 ha
147,91 ha
1623,51 ha
CAPITOLUL XI
SANA.TATE

Serviciile medicale existente la nivelul Comunei Tureni sunt oferite de un dispensar medical,
desevit de catre un medic ~i un asistent medical.
Asistenta farmaceutica este asigurata de catre 1 farmacie .
Un cabinet stomatologic ofera servicii de specialitate.

CAPITOLUL XII
PROTECTIA SOCIALA

Protectia sociala reprezinta un ansamblu de masuri ~i actiuni care au ca scop asigurarea unui anumit
nivel de bunastare ~i securitate sociala pentru intreaga populatie ~i in mod special pentru anumite
grupuri sociale aflate in dificultate ~i care nu pot sa realizeze prin efort propriu conditii normale, minime
de viata.
19
La nivelul Comunei Tureni funtioneaza compartimentul de asistenta sociala, in cadrul aparatului-de
specialitate a primarului, care furnizeaza urmatoarele servicii sociale:
1. monitorizeaza ~i analizeaza situatia copiilor din unitatea administrativ- teritoriala
2. exercita dreptul de a reprezenta copilul si de administra bunurile acestuia in situatiile ~i in conditiile
prevazute de lege

,,........,

3. identifica, evalueaza ~i acorda sprijin material ~i financiar familiilor cu copii in intretinere, asigura
consiliere ~i informare familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor ~i obligatiilor acestora, asupra
drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra institutiilor speciale, etc
4. evalueaza situatia socio-economica a persoanei, identifica nevoile ~i resursele acesteia
S. identifica situatiile de rise ~i stabileste masuri de preventie ~i de reinsertie a persoanelor in mediu
familial ~i in comunitate
6. elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenta sociala
7. organizeaza ~i raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenta sociala
8. asigura consiliere ~i informatii privind problematica sociala

CAPITOLUL XIII
COOPERARE
13.1.Cooperari locale, regionale # nationate
Pe plan local, Primaria comunei Tureni are relatii de cooperare permanenta cu Consiliul Judetean
Cluj ~i cu Prefectura Judetului Cluj, raporturile dintre acestea fiind reglementate de Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. De asemenea, Primaria comunei Tureni
are relatii de cooperare, care vizeaza subiecte specifice, cu departamente din cadrul Guvernului
Romaniei, precum ~i cu institutii descentralizate din teritoriu.

Primaria comunei Tureni respects cele cinci principii formulate de Comisia Europeans 1n Carta alba
asupra guvernantei europene (2001): deschiderea, participarea, responsabilitatea, eficienta i coerenta,
9

13.2. Relatiiie de cooperarepeplan local, lntercomunitar (ADI) ADI
Apa Vaii Ariesului (AVA) care reuneste municipiile Turda $i Campia Turzii, precum i comunele
9
Luna, Calarasi, Viisoara, Tritenii de Jos, Aiton, Sandulesti, Tureni, Petrestii de Jos, Ciurila i Ploscos $i
9
are ca obiectiv coordonarea activitatii Companiei de Apa Aries, operatorul regional de apa $i canalizare.
Asociatia « Comunitatea Urbana Aries » (CUA) a fost creata prin asocierea consiliilor locale din
zona Aries-Turda-Campia Turzii avand vocatie de institutie publica de cooperare intercomunala.
Asociatia a fost creata prin actul de vointa liber exprimata al consiliilor locale participante, in
conformitate cu prerogativelele lor legale, cu reglementarile nationale in vigoare $i in acord cu
reglementarile Uniunii Europene. Motivatia $i criteriul fundamental pentru adeziunea i participarea la
9
Asociatie a constituit-o vointa fiecarui consiliu local de a eficientiza actul de administratie publica locala,
de a accesa eficient resursele comune 9i de a le gestiona rational 9i integrat in vederea unei dezvoltari
zonale durabile.
Comunitatea urbana a fost constituita ca un instrument de eficientizare a actului de administratie
publica Iocala §i de realizare a obligatiilor 9i angajamentelor asumate de fiecare consiliu local in parte
fata de proprii cetateni in vederea:
(1) arneliorarii conditiilor generale de viata;
(2) protectiei mediului 9i gestiunii integrate a resurselor;
(3) dezvoltarii socio-economice armonioase 9i durabile pe teritoriul propriu $i in zona
intercomunala;
Scopul general al CUA de eficientizare a actului de adrninistratie publica locala la nivelul spatiului
intercomunal 9i pentru fiecare autoritate publica locala inseamna in particular:
-sa asigure pentru $i in numele consiliilor locale asociate 9i limitat exclusiv la competentele Caf@ i
au fost transferate - o gestiune integrata 9i eficienta a serviciilor, activitatilor $i proiectelor care,--prin
natura lor 9i in contextul zonal, sunt identificate, recunoscute 9i declarate de interes intercomunal
(intercomunitar);
-sa asigure surse complementare de finantare pentru realizarea obiectivelor sale;
-sa realizeze proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori fumizarea unor servicii publice
in perimetrul intercomunal
-sa asigure pentru ansamblul spatiului intercomunal dezvoltarea durabila prin amenajarea coerenta a
teritoriului, coeziunea economica 9i sociala, protectia 9i valorizarea resurselor umane i naturale;
9
ADI Eco Metropolitan Cluj este entitatea juridica insarcinata cu gestionarea Sistemului de
Management Integrat al Deseurilor din Judetul Cluj. Din acest ADI fac parte toate Unitatile
Administrativ Teritoriale ale judetului Cluj.

Zona Metropolltana Cluj ce este constituita ca o asociatie de dezvoltare intercomunitara, din care
fac parte urmatoarele unitati administrativ teritoriale:
Municipiul Cluj-Napoca 9i comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bontida, Borsa, Caianu, Chinteni,
Ciurila, Cojocna, Feleacu, Floresti, Gilau, Garbau, Jucu, Petre9tii de Jos, Savadisla, Sanpaul, Tureni i
9
Vultureni.
Acestea s-au asociat in confonnitate cu prevederile Legii nr. 351 din 6 iulie 2001, privind Planul de
an1enajare a teritoriului national, prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii i fundatii
9
Directii strategice ale asociatiei:
• Cre$terea competitivitatii economice bazate pe cunoa9tere;
• Dezvoltarea 9i modemizarea infrastructurii de transport;
• Protejarea 9i imbunatatirea calitatii mediului;
• Dezvoltarea resurselor umane, cre$terea gradului de ocupare 9i combaterea excluziunii sociale;

• Dezvoltarea economiei rurale ~i cresterea productivitatii in sectorul agricol;
• Participarea echilibrata a tuturor comunelor din zona metropolitana Cluj la procesul de dezvoltare
socio-economica

13.3. Cooperarea cu societatea civila
Participarea publicii
Cetatenii care sunt afectati de o decizie au dreptul sa fie implicati direct in intreg procesul
decizional. Implicarea activa a cetatenilor unei comunitati in toate etapele procesului decizional
reprezinta atat un principiu politic cat ~i o practica a democratiei modeme. Pentru ca rezultatul implicarii
sa fie unul pozitiv, iar procesul sa fie eficient, este necesar ca, pe de o parte, cetatenii sa fie interesati sa
participe ~i sa fie informati asupra elementelor puse in discutie, iar pe de alta parte, decidentii sa puna in
aplicare hotaririle luate de comun acord cu cetatenii. Rezultatul punerii In practica a acestui principiu va
fi, in principal, durabilitatea politicilor publice. Pentru a asigura participarea cetatenilor la deciziile
importante pentru comunitate, Primaria comunei Tureni va respecta prevederile legislatiei nationale ~i
acordurile internationale Ia care Romania este parte, respectiv Constitutia Romaniei, OUG 57/2019
privind Codul Administrativ; Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a Autonomiei
Locale; Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; Legea
nr. 544/2001 privind Iiberul acces Ia informatiile de interes public; Legea nr. 273/2006 a finantelor
publice locale, actualizata; Cartea alba a Comitetului Regiunilor privind guvernanta pe mai multe
niveluri adoptata la a 80-a sesiune plenara, 17-18 iunie 2009; Planul D pentru Democratic, Dialog ~i
Dezbatere al Comisiei Europene (2005).
Daca este cazul, locuitorii comunei Tureni sunt consultati, in conditiile legii, prin referendum local,
asupra problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritoriala, respectiv propunerile de
modificare a limitelor teritoriale ale municipiului (proiectele de lege sau propunerile legislative privind
modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, oraselor ~i judetelor se inainteaza Parlamentului spre
adoptare numai dupa consultarea prealabila a cetatenilor din unitatile administrativ-teritoriale respective,
prin referendum, asa cum arata Legea nr. 3/2000 privind organizarea ~i desfasurarea referendumului, cu
rnodificarile ~i completarile ulterioare) ~i propunerile de modificarea a denumirii localitatii.
Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se
organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de eel putin 25% din numarul
cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in Comuna Tureni.
Cererea cuprinde motivele ce au stat Ia baza acesteia, numele ~i prenumele, data ~i locul nasterii,
seria ~i numarul buletinului sau ale cartii de identitate ~i sernnatura olografa ale cetatenilor care au
solicitat organizarea referendumului. Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suporta din
bugetul comunei Tureni.
Referendumul local este organizat de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa
dintr-un reprezentant al prefectului, care un reprezentant al primarului, al consiliului local ~i al
consiliului judetean ~i unjudecator de lajudecatoria Turda. Secretariatul comisiei este asigurat de
institutia prefectului.
Referendumul local este valabil daca s-au prezentat la urne eel putin 30% din numarul total al
locuitorilor cu drept de vot inscri~i in Registrul electoral cu domiciliul sau re~edinta in comuna Tureni.
Activitatea consiliului local inceteaza inainte de termen daca s-au pronuntat in acest sens eel putin
jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost
validat in conditiile legii.

CAPITOLUL XIV
PARTIDE POLITICE
14.1 Partide politice

In comuna Tureni functioneaza urmatoarele organizatii locale ale partidelor politice:
- Partidul National Liberal
- Partidul Social Democrat
- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania
- Partidul Miscarea Populara

CAPITOLUL XV
ORDINE PUBLICA ~I PROTECTIE CIVIL.A
15.J Ordine publicii
15.J.1 Politia Comunei Tureni

,-

Politia comunei Tureni desfasoara activitati de mentinere a ordinii ~i linistii publice, a sigurantei
cetateanului, de prevenire ~i combatere a fenomenului infractional ~i de identificare ~i contracarare a
actiunilor elementelor care atenteaza la viata, Iibertatea, sanatatea ~i integritatea persoanelor, a
proprietatii private ~i publice, precum ~i a altor interese legitime ale comunitatii pe raza comunei Tureni.
Coordonate de contact:
Localitatea Tureni, str. Principala, nr. 126, jude] Cluj
Telefon: 0264 310 002
Fax: 0264 310 002
15.1.2. Politia Localii Tureni
Serviciul Public Politia Locala din cadrul Primariei comunei Tureni a fost infiintat, organiz~! ~i
functioneaza conform prevederilor Legii nr. 155/2010 a politiei locale, H.G. nr.1332/2010 privind
aprobarea Regulamentului - cadru de organizare ~i functionare a politiei local.
Este organizat ca un serviciu in cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara personalitate
juridica,
Activitatea desfasurata de Politia Locala, conform atributiilor stabilite prin Iege este asigurata Ia
aceasta data de 2 de politisti Iocali, recrutati in urma organizarii de concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante.
Este organizat ca un compartiment m cadrul aparatului de specialitate al primarului, fara
personalitate juridica ~i constata contraventii ~i aplica sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale
privind:
•
•

convietuirea sociala, a ordinii ~i linistii publice,
buna gospodarire a municipiului,

•

regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de
gestionare a cainilor fara stapan ~i a celei privind protectia animalelor,
masa maxima admisa ~i accesul pe anumite sectoare de drum, avand dreptul de a efectua
semnale de oprire a conducatorilor acestor vehicule,

•
•
•
•

verifica respectarea regulilor ~i normelor de corner] ~i prestari de servicii stabilite prin acte
normative in competenta autoritatii administratiei publice locale;
constata contraventii ~i aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor specifice realizarii
atributiilor stabilite in sarcina autoritatii administratiei publice locale.
alte domenii in care le sunt stabilite cornpetente.

15.2 Serviciul Public Voluntarpentru Situatii de UrgenJii

Protectia civila este asigurata prin Serviciul Public Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei
Tureni, cu urmatoarele atributii:
•

desfasurarea de actiuni de informare ~i instruire privind cunoasterea regulilor ~i masurilor de
aparare impotriva dezastrelor;

•

verificarea modului de aplicare a normelor, a dispozitiilor ~i a masurilor care privesc apararea
impotriva dezastrelor;

•

actiuni de interventie pentru inlaturarea efectelor dezastrelor, salvarea, acordarea primului ajutor
~i protectia persoanelor ~i a bunurilor afectate de dezastre;

•

acordarea de ajutor, in conditiile legii, persoanelor a carer viata este pusa in pericol in caz de
inundatii, alunecari de teren, accidente, explozii, precum ~i in caz de dezastre

CAPITOLUL XVI
PROIECTE DE DEZVOLTARE
La nivelul nivelul Comunei Tureni se doreste realizarea umatoarelor obiective de investitii, din
surse de finantare nerambursabiia, dupa cum urmeaza:
1. MODERNIZARE INFRASTRUCTURA. RUTIERA. IN COMUNA TURENI
Sursa de finantare: PNDL / MDRAP
Valoare: 904,176,92 euro / 4,187,605.00 RON
Status: Proiect in implementare, lucrari de executie incepute

2. PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA. $I APA.
UZATA. IN REGIUNEA TURDA- CA.MPIA TURZII
Sursa de finatare: Fondul de coeziune / MDRAP
Valoare: 14,621,920.00 euro / 65,634,880.00 RON
Status: Proiect in implementare, Iucrari de executie incepute
3. CONSTRUIRE CAPEL<\ MORTUARA. CEANU MIC
Sursa de finatare: PNDR / AFIR
Valoare: 168,995,00 euro / 808,303,08 RON
Status: Proiect in implementare, etapa de contractare lucrari
4. MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA TURENI, SATELE
TURENI ~I MA.RTINE$TI, JUDETUL CLUJ
Sursa de finatare: Fondul de mediu / AFM
Status: Cerere de finantare, evaluare, faza de precontractare
CONSTRUIRE CAPELA. MORTUARA. MA.RTINE~TI
Status: Pregatire documentatie aferenta depunerii cererii de finantare

S.

6. REABILITARE ACOPERI~ $COALA I GRA.DINITA. MA.RTINE$TI-AMENAJARE
SPATII VERZI ~I LOC DE JOACA.
Status: Documentatie pentru obtinere Certificat de Urbanism
7. REFACERE INFRASTRUCTURA. AFECTATA DE FENOMENE HIDROMETEORLOGICE
ABUNDENTE, COMUNA TURENI, JUD. CLUJ
Status: Faza de obtinere avize solicitate prin Certificat de Urbanism
8. REFACERE POD MOARA. PESTE VALEA RACILOR
Status: Faza de obtinere avize solicitate prin Certificat de Urbanism

CAPITOLUL XVII
CONCLUZII

Statutul Comunei Tureni a fost elaborat in baza informatiilor detinute de compartimentele
functionale din cadrul Primariei comunei, informatii §i date culese din diverse surse publice, precum §i
de la institutii cu atributii in culegerea §i evidenta datelor statistice.
Statutul diferentiaza §i identifies Comuna Tureni, in raport cu alte unitati administrative teritoriale
din Romania.
Prin lecturarea acestui statut, persoanele interesate pot sa-§i formeze o imagine de ansamblu cu
privire la asezarea geografica, istoria, cultura, economia, populatia ~i structura acesteia, institutiile ~i
serviciile publice de care beneficiaza comuna.
Acest statut reprezinta un punct de pomire in cunoasterea ~i intelegerea unitatii adrninistrativ
teritoriale - Comuna Tureni, localitate care constientizeaza ca evolutia ~i dinamica dezvoltarii locale
este o necesitate pentru a te dezvolta armonios.
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