ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 21
din 18 februarie 2016
privind initierea procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 3250 mp, situat in Comuna Tureni, sat.
Tureni, F.N., tarla 15, parcela 1

Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data
de 18.02.2016;
În conformitate cu prevederile:
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala.
Raportul de specialitate nr. 1107/16.02.2016 al compartimentului de specialitate, precum si
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I, II si III din cadrul Consiliului Local.
În conformitate cu prevederile art. 36, aşin. 2, lit. c, art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE

Art. 1. Se aprobă initierea procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 3250 mp, situat in
Comuna Tureni, sat. Tureni, F.N., tarla 15, parcela 1
Art. 2. (1) Din comisia de negociere a pretului de cumparare a suprafetei de teren, fac parte
personalul din aparatul de specialitate al Primarului.
(2) Atributiile comisiei de negociere sunt urmatoarele :
a) – analizeaza oferta depusa ;
b) – negociaza pretul in baza raportului de evaluare a terenului intocmit in conditiile legii,
prin grija Biroului achizitii publice si administrarea fondurilor europene ;
c) – intocmeste procesul – verbal de negocirere ;
d) – transmite catre Serviciul buget – finante, impozite si taxe locale, procesul - verbal de
negociere in vederea initierii proiectului de hotarare.
Art.3. Raportul de evaluare si procesul – verbal de negociere se supun dezbaterii si aprobarii
Consiliului Local al Comunei Tureni.
Art.4. Finantarea cheltuielilor pentru cumpararea terenului se va face din sume alocate de la
bugetul local.
Art.5. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut
de lege către :
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- Compartimentul buget finanţe
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

MOROVAN VASILE

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TURENI
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

