
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTARA.REA nr.__63__din 23.09.2021

Privind aprobarea unor masuri referitoare la autoturismul Ford Puma, aflat in proprietatea comunei
Tureni

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de
_23 septembrie 2021 _

Analizand temeiurile juridice:
- din O.G nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei

publice ~i institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 20, alin. (1), lit. e) ~i art. 67 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu

odificarile si completarile ulterioare
Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. _8743__din _17.09.2021__,

Raportul de specialitate nr. _8744_din _17.09.2021__ 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 hotarfire:

Art. 1. Se aproba cota lunara de carburant, de 300 litri, pentru autoturismul Ford Puma, aflat in
proprietatea comunei Tureni, avand serie de sasiu WF02XXERK2MG70727.

Art. 2. Se aproba, pentru autoturismul prevazut la art. 1, alocarea a 2 (doua) locuri de parcare, la
adresele: Tureni, nr. 17, respectiv Tureni, nr. 243.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul
,..,omunei Tureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.

Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se comunica in termenul
prevazut de lege catre :

- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Birou Financiar Contabil, Achizitii Publice si Arhiva,
- Publicare pe site.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ:
Nr. consilieri in functie = 11
Nr. consilieri nrezenti = 1 0
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