ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 89
din 18 mai 2017
privind dezbaterea proiectului „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si
DN 1 (zona loc. Martinesti)”
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de
18.05.2017;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 36 alin.(2) lit. b), art. 45 precum şi art. 115 alin.(1), lit. b) din
Legea nr. 215 / 2001 – Legea administraţiei publice locale, republicăta, cu modificările şi completările
Avand in vedere adresa COMPANIEI NAŢIONALE DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII
RUTIERE S.A. cu nr. 26125 din 11.05.2017
HCL 80 din 20.09.2016 Tureni
HCL 65 din 03.12.2015 Tureni
Raportul de specialitate cu nr. 3531 din 10.05.2017
În temeiul art.36 alin. 2b si d ale alin.6 lit.a punctul 14 si ale art.45 alin.2 ,art. 126 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala, republicata,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se acorda avizul pentru proiectul „ Drum de legatura intre Autostrada A3 si DN 1 (zona loc.
Martinesti)”
Art. 2. Se menţin cerinţele din H.C.L. 80 / 2016, acestea fiind luate în considerare la faza de proiect
tehnic, excepţie făcând punctul 2 din H.C.L. 80/2016 privind nodul de legătură din extravilanul localităţii, zona
Bugleş, acesta fiind acceptat aşa cum este proiectat în Studiu de Fezabilitate.
Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei
Tureni şi compartimentul constatare impunere din cadrul instituţiei.
Art. 4. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul
prevăzut de lege către :
Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate
Publicat pe site-ul Comunei Tureni
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COLOSVARI ILEANA

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

1

