
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI

HOTARAREA nr. 94 din 28.12.2021

Privind aprobarea modificarilor financiare ale proiectului
,,CONSTRUIRE CAPEL~. MORTUARA, IMPREJMUIRE ~I AMENAJAR.I EXTERIOARE,

BRAN~AMENTE ~I RACORDURI UTILITA'.fl"

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, intrunit in sedinta de lucru ordinara din data de 28
decembrie 2021------

Analizand temeiurile juridice:
a) Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice ~i a

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte normative ~i prorogarea unor termene,
b) art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,

c) Instructiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achizitie publica/contractului de achizitie
sectoriala/acordului-cadru,

Avand in vedere Referatul de aprobare al primarului nr. __11594_din _27.12.2021_, Raportul de
specialitate nr. _11595_din _27.12.2021__ 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 LOCALAL COMUNEI TURENI
adopta prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba suplimentarea bugetului pentru proiectul ,,CONSTRUIRE CAPEL~. MORTUARA.,
iMPREJMUIRE ~I AMENAJA.RI EXTERIOARE, BRAN~AMENTE ~I RACORDURI UTILITA.TI", finantat prin
FEADR, Sub- Masura 19.2, cu suma de 176,300.41, ca urmare a actualizarii sumelor aferente listelor de cantitati de la
Proiectul Tehnic, avand valoare totala de 978,843.12 lei, din care 383,343.10 lei, valoarea eligibila ~i 595,500.02 lei,
valoarea neeligibila a proiectului, inclusiv TVA.

Art. 2. Valoarea tuturor cheltuielilor neeligibile vor fi suportate din bugetul comunei Tureni.
Art. 3. Cu ducerea la indeplinire ~i punerea in aplicare a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei

_ ureni ~i compartimentul de specialitate din institutie.
Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei Tureni prezenta hotarare se cornunica in termenul prevazut de

lege catre :
- Institutia Prefectului Judetului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Birou Financiar Contabil , Achizitii Publice
- Publicare pe site.

presedintele de sedinta,
Liviu MOROVAN

si Arhiva,

contrasemneaza pentru legalitate:
ecretarul general al comunei

Lauriana-Noruta NEA

cu respectarea prevederilor art. 57/2019 privind Codul
Administrativ :
Nr. consilieri in functie = 11
Nr. consilieri prezenti = _IO_

Voturi ,, Pentru " =
Voturi ,, Irnpotriva " =

,, Abtineri " =

10


