ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 128
07 octombrie 2017
cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu « MANSARDARE ȘCOALĂ TURENI « , localitatea Tureni nr.
205 , comuna Tureni , jud. CLUJ.

Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, întrunit în şedinta de lucru extraordinară din
data de 07.10.2017
Analizând :
- tema, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii;
- documentaţia Planului Urbanistic de Detaliu,

cu privire la proiectul “MANSARDARE

ŞCOALĂ TURENI “, localitatea Tureni nr. 205 ;
- documentaţia depusă este întocmită conform Legii 350/1991 r.
S-au constatat următoarele :
-

Situaţia juridică a imobilului din amplasament : Domeniul Public al Comunei Tureni , conform

CF 52453 Tureni ; suprafaţa terenului : 1.528 mp.
-

Folosinţa actuală : Şcoala gimnazială în localitatea Tureni ;

-

Conform P.U.G. zona este destinată instituţiilor publice şi serviciilor existente ; (UTR- ISE) .

Compartimentul urbanism în urma analizării documentaţiei , avizează favorabil documentaţia cu privire
la Plan Urbanistic de Detaliu « MANSARDARE ŞCOALĂ TURENI «, localitatea Tureni nr. 205 ,
comuna Tureni, jud. CLUJ.
Având în vedere:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
- Legea nr. 50/1991 , privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
- Legea 215/2001 privind administratia publica locala ;
- Raportul de specialitate cu nr. 6777/29.09.2017
Tinand cont de prevederile :

-

art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(5) lit. c) alin. (9) din Legea administratiei publice locale
nr. 215 / 2001 consiliul local aproba documentatiile de amenajarea teritoriului si urbanism ale
localitatilor.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adopta prezenta H O T Ă R Â R E :
Art.

1.

Se

aprobă

documentaţia:

Plan

Urbanistic

de

Detaliu

privind

proiectul

“MANSARDARE ŞCOALĂ TURENI “ , localitatea Tureni nr. 205 , comuna Tureni , jud. CLUJ.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul Comunei Tureni şi compartimentul buget finanţe.
Art. 3. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul
prevăzut de lege către :
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni,
- BIROU AGRICOL, URBANISM ŞI TURISM
- Publicat pe site-ul primăriei
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NEMEŞ CORNELIU TRAIAN

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

