ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 43
din 04 aprilie 2016
Privind casarea autoturismului marca Dacia înmatriculat cu nr. CJ 99 CLT

Consiliul local al comunei Tureni, judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data
de 04.04.2016;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Legea 213 din 1998 – privind proprietatea publica si regimul public al acesteia, modificata si
completata,
- Legea 82 / 1991 privind contabilitatea cu modificarile si completarile ulterioare,
- - Legea nr. 339 / 2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările
ulterioare ;
- Raportul de specialitate cu nr. __________ din ___________
- Avizul Comisiei de specialitate
Avand in vedere prevederile art.36, art 45 si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba casarea Autoturismului Marca Dacia, culoare rosie, înmatriculat, cu nr. CJ 99
CLT, având ca proprietar Consiliul Local Tureni.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Tureni şi compartimentul de specialitate.
Art. 3. 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

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 ”
=
10
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

