
I JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

HOTAAARE 

Prive~te: privind aprobarea rectiflcarii bugetelor de venituri si cheltuieli 
constituite si aprobate de Consiliul Local pe anul 2018 la nivelul municipiului Turnu 
Magure)e 

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 

A vand In vedere : /) 


· 024.20 / 1020.o?-ldi . I . . .. I . T - Expunerea demotive nr.. ..........f........ ................. a pnmaru U1 mumclplU UI urnu 
Magurele; . 

02~.l1 ·~ 9'.tlO'!·Wt!, IS· . I . B C b·l·RaportuI de fundamentare nr. . ............-<.../.Q0!<-...... .... a ervlclU U1 uget- onta I ltate -

Contracte; 

Prevederile Legii nr.212018- Legea bugetulul de stat pe anu12018; 

Prevederile LegE nr.27312006 privind finanlele pub lice locale, cu modificarile ~i completarile 

ulterioare; 

Prevederile H.C.L nr. 15/15.02.2018 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli 

constituite si aprobate de Consiliul Local pe anul 2018 la nivelul municipiului Turnu 

Magurele; 

Raportul de avizare al cornisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu 

Magurele; 

In conforrnitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b ~i alin.(4) lit.a din Legea nr. 
21512001 a adrninistratiei publice locale, republicaUi cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul art.45 alin.(2) ~i art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 21512001 a adrninistratiei 
publice locale, republicaUi cu modificarile ~icompletarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2018 la nivelul 
muniCipiului Turnu Magurele, conform anexelor nr.1, nr. 1. 1 , nr. 1.2 ~i nr. 1.3, paqi integrante din 
prezenta hoilirare. 

Art.2 Se aproba rectificarea bugetului activitatilor publice finantate integral din venituri 
proprii pe anul 2018, conform anexelor nr.2 ~i nr.2.1, paqi integrante din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba rectificarea bugetului institutiilor publice finantate integral din venituri proprii 
pe anul 2018, conform anexelor nr.3 ~i nr.3.1, paqi integrante din prezenta hotarare . 

Art.4 Pri maru I municipiului Turnu Magurele prin Serviciul Buget- Contabilitate
Contracte va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.5 Serviciul juridic ~i adrninistratie publica locala va asigura comunicarile ~i 
publicitatea prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard ~ 

Turnu Magurele 
Nr. lcit;[ 1de· oCf - 2018 



Judetul Teleorman 
. Consiliullocal al municipiului Turnu Magurele 

HOTARARE 

Prive~te: rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al S.c. SALUBRIT A TE-TURNU SRL 


pe anul2018 


Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetu1 Teleorman, 
A vand in vedere: 
- expunerea de motive nr. ..2.~f.2/ / 11-.01· 2018 a primarului municipiului Turnu Magurele; 
- raportul de fundamentare nr. 1:2$3 / I~. 09. 2018 al S.c. SALUBRITATE-TURNU SRL; 
- prevederile Legii nr.82/1991 (r4) a contabilitatii, cu moclificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile O.U.G nr.9412011 privind organizarea ~i fuoctionarea inspectiei ecooomico-financiare, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statuI sau uniHitile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori 
indirect 0 participatie majoritara, cu modifiearile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice or,3145120 17 privind aprobarea formatului ~i 

structurii bugetului de venituri ~i cheltuieli, precum ~i a anexelor de fundamentare a acestuia; 
- prevederile H.C.L nr.63127.05.2013 privind infiintarea S.C SALUBRITATE-TURNU SRL prin 
reorganizarea pe cale administrativa a Serviciului Public Salubritate in societate comerciala; 
- prevederile H.C.L nr.20123.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al S.C 
SALUBRITATE-TURNU SRL pe anu12018; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
- in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit."a" ~i alin.(3) lit."c" din Legea nr.21512001 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(1) ~i art.l15 alin.(1) lit."b" din din Legea nr,2151200 1 a 
administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i compleUirile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 2018 al S.c. 
SALUBRITATE-TURNU SRL conform anexelor nr.l - 5 parti integrante din prezenta. 

Art.2 Conducerea S.c. SALUBRIT ATE-TURNU SRL va urmari ducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotadbi. 

Art.3 Secretarul municipiului Turnu Miigurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica locala va asigura comuniciirile ~i publicitatea prezentei. 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR, 


Jr.Franchevici Daniel Eduar~ian 


Turnu Magurele I . 
Nr. /J../p / $ -ott . 2018 ~ 



I 
Judetul Teleorman 
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele 

HOTA-RARE 

Prive~te: rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Municipal 


Turnu Magurele 


Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
A vand tn vedere: 

expunerea de motive nr . ..£"'11,2 / 19. 0 '1. 2018 a primarului municipiului Turnu 
Magurele; 
raportul de fundamentare nr. g~Y.o 1 c:2D. O? 2018 lntocrnit de managerul Spitalului 
Municipal Turnu Magurele; 
prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 
prevederile H.C.L. nr.83/28.06.2810 privind transferul managementului asistentei medicale 
desIa~urate la nivelul unitatii sanitare publice cu paturi - Spitalul Municipal Turnu Magurele 
catre Consiliu) Local Turnu Magurele; 
prevederile H.C.L nr.16/15.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul 
2018 al Spitalului Municipal Turnu Magurele; 
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit."b" ~i alin.(4) lit."a" din Legea 
nr.21512001 a administratiei publice locale, republicata cu modifidlrile ~i completarile ulterioare, 

In temeiul artA5 alin.(1) ~i art.l15 alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei 
pub lice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTA-RA~TE: 

Art.l Se aproba rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al unitatii sanitare publice cu paturi 
- Spitalul Municipal Turnu Magurele conform anexei nr.l parte integranta din prezenta. 

Art.2 Managerul Spitalului Municipal Turnu Magurele prin compartimentul de specialitate va 
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica locala va asigura comunicarea ~i publicitatea prezentei hotarari catre Institutia Prefectului -
Judetul Teleorman, managerul Spitalului Municipal Turnu Magurele ~i serviciul buget-contabilitate 
contracte din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Magurele. 

Contrasemneaza, 
SECRETAR, 

Jr.Fra~aniel Eduard Octavian 

Turnu Magurele 
Nr. !tXt-- 1 "!Croo/. 2018 



'

Judetul Teleonnan 

Consiliul local al municipiului Tumu Magurele 


HOTA.RARE 
~ Prive~te: aprobarea punerii la dispozitie eu titlu gratuit a unui spatiu In suprafa~ de 22,65 

mp situat in municnpiul Turnu Magurele, B-dul Republieii, nr. 2 eatre Ofieiul de Cadastru ~i 
Publieitate Imobiliara Teleorman 

Consiliul local al municipiului Tumu Magurele, judetul Teleonnan, 

A vand In vedere: 


expunerea de motive nr. olt,01-J.-i 1'1. 07· 2018 a primarului municipiului Tumu 
Magurele; 
- raportul de fundamentare comun nr. L~ 0 ':f- ~ I /Cj. o? 2018 al serviciului urbanism ~i 
gospodarie comunaHi, serviciului buget, contabilitate, contracte ~i serviciului juridic ~i administratie 
publica locala; " 

- adresa nr.9657/2018 a OCPI Teleonnan Inregistrata la Primaria municipiului Tumu Magurele sub 

nr.20748123.08.2018; 

- prevederile Legii nr.711996 a cadastrului ~i a publicitaW imobiliare (r3), cu modificarile ~i 
completarile ulterioare 

- prevederile Legii nr.28712009 privind ' Codul civil republicata cu modificarile ~i completarile 

uIterioare; 

- prevederile Legii nr.21311998 privind proprietatea publica ~i regimul juridic al acesteia, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului local al municipiului Tumu Magurele; 

- In confonnitate cu prevederile art.36 alin.(l) ~i art.124 din Legea nr.21512001 a administratiei 

publice l~cale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 


In temeiul artA5 alin.(3) ~i art. I 15 alin.(l) lit."b" din Legea nr.21512001 a administratiei 
pub lice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

Art. 1 Se aproba punerea la dispozitie cu titlu gratuit prin contract de comodat pe 0 

perioada de 5 ani, a spatiului In suprafata de 22,65 mp situat In municipiul Tumu Magurele, B-dul 
Republicii nr.2, demisol, camera 7, identificat confonn anexei nr.l parte integranta din prezenta, 
catre Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara Teleonnan, pentru functionarea unui birou de 
relatii cu publicul. 

Art.2 Se Imputemice~te primarul municipiului Tumu Magurele sa semneze contractul de 
comodat Intre Municipiul Tumu Magurele ~i Oficiul de Cadastru ~i Publicitate Imobiliara 
Teleonnan. 

Art.3 Primarul municipiului Tumu Magurele prin serviciul urbanism ~i gospodarie 
comunala, serviciul buget, contabilitate, contracte ~i serviciul juridic ~i administratie publica local a, 
va unnari ducerea la Indeplinire a prevederilor prezentei hotarfui. 

ArtA Secretarul municipiului Tumu Magurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica locala va asigura comunicarile ~i publicitatea prezentei hotaran. 

CONTRASEMNEAZA., 

SECRETAR, 


Jr.Franchevici ~ctavian 


Turnu ~agurele 
Nr. /£,'1. / J.G ·ocr. 2018 



Judetul Teleonnan 
Consiliullocal al muni cipiului Turnu Magurele 

HOTARARE 

Priv~te: adoptarea unor masuri privind serviciul de iluminat public la nivelul municipiului 


Turnu Magurele 


Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
A vand in vedere: 

expunerea de motive nr. J./11JJ. 1,.,2/, oD; , 2018 a primarului municipiului Turnu Magurele; 
raportul de fundamentare nr. c::2/r?,U I -». ({)'1 . 2018 al serviciului urbanism ~i gospodarie 
comunala; 
prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilita~i publice, Crl) cu modificiirile ~i 

completarile ulterioare; 
prevederile Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public; 
prevederile Ordinului Autorita~ii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodane Comunala nr.86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
iluminat public; 
prevederile Ordinului Au tori tatii ·Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodarie Comunala nr.87/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
iluminat public; 
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit."d" ~i alin.(6) lit."a" pct.l4 din Legea 
nr.215/~001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(1) ~i art.115 alin.(l) lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.l Se aproba studiul de oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului 
de iluminat public la nivelul municipiului Turnu Magure\e prevazut in anexa nr.l parte integranta din 
prezenta. 

Art.2 Se aproba Regulamentul serviciului de iluminat public la nivelul municipiului Turnu 
Magurele prevazut in anexa nr.2 parte integranta din prezenta. 

Art.3 Se aproba caietul de sarcini privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public la 
nivelul municipiului Turnu Magurele prevazut in anexa nr.3 parte integranta din prezenta. 

Art.4 Se aproba contractu 1 de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public la nivelul 
municipiului Turnu Magurele prevazut in anexa nr.4 parte integranta din prezenta. 

Art.5 Primarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului urbanism ~i gospodarie 
comunala, serviciul dezvoltare local a ~i investitii, serviciul buget-contabilitate - contracte ~i serviciul 
juridic ~i administratie publica local a va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.6 Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica locala va asigura comunicarea ~i publicitatea prezentei. 

A, 

Contrasemneaza. 
SE,CRET AR... 

Jr.Franchevici Daniel Eduard Oeta . 
Turnu Magurele 
Nr. lei.0; I f)J; 0 012018 ----'" 



JULI.Lf UL J.DLDV~Vl1"1-1'1 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

HOTA.RARE 
Prive~te: modificarea H.C.L. nr. 120/30.08.2018 privind desernnarea reprezentantilor Consiliului 

. Local al municipiului Turnu Magurele in consiliile de administratie ale unitatilor de inva~amant 
preuniversitar de stat din municipiul Turnli Magurele pentru anul ~colar 2018 - 2019 

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judelul Teleorman, 
A vand in vedere: 
-expunerea de motive nr. 23.712117.09.2018 a primarului municipiului Turnu Magurele; 
-raportul de fundamentare nr. 23.713/17.09.2018 al serviciuluijuridic ~i administralie publica locala; 
- prevederile Legii nr.2412000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, (r2) cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-prevederile Legii educa~iei nalionale nr. 1/2011 cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 
-prevederile Ordinului Ministerului Educatiei Nationale TIr. 3.220/2018 privind structura anului ~colar 
2018-2019; 
-prevederile Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 4.61912014 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru de organizare ~i funqionare a consiliului de administra~ie din unitatile de 
invatamant preuniversitar, cu modificarile ~i completiirile ulterioare; 
-prevederile Ordinului Ministerului EducatIei Naponale ~i Cercetarii Stiinpfice nr. 5.079/2016 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare ~i funqionare a unitiililor de invaliimant preuniversitar, 
cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
- in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. "d" , alin. (6) lit. "a" pct.l, pct.5 ~i pet. 6 
din Legea nr. 215/2001 a administrafiei publice locale, republicata, cu modificiirile ~i completarile 
ulterioare; 

In temeiul art. 45 alin. (1) ~i 115 alin. (1), lit. "b" din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificiirile ~i completiirile ulterioare; 

HOTA.RA~TE: 

Art.! Hotiirarea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.120/30.08.2018 
privind desernnarea reprezentan~ilor Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele in consiliiIe 
de administratie ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Turnu Magurele 
pentru anul ~colar 2018 - 2019, se modifica dupa cum urmeaza: 
1. La articolul 1, punctul 8 se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins: 

"8. Gradinita cu program prelungit nr.l: 

a) ec. Baja Cecilia - Sef serviciu buget, contabilitate, contracte, 

b) cons. lliescu Melania Ioana - Serviciul impozite ~i taxe locale". 


2. La articolul 1, punctu] 9 se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins: 
"9. Griidinita cu program prelungit nr.5: 


a) insp. Lupu Miidalina - Serviciul buget, contabilitate, contracte; 

b) cons. Cristescu Crina - Serviciul dezvoltare locala ~i investipi". 


Art.II . Secretarul municipiului Turnu Magurele prin serviciul juridic ~i administralie 
publica locala va asigura comuniciirile ~i publicitatea prezentei hotaran. 

CONTRASEMNEAZA., 
SECRJDAR;

. Franchevici Daniel Eduard tJctavian 
Turnu Magurele .. 
Nr. 17:;0 1.2~' -o~_ 2018 ~ 



I 
JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

HOTARARE 
Prive~te : aprobarea schimbului de locuinta ~i repartizarea unei locuinte construite din 

fonduri de la bugetul de stat prin ANL, in regim de inchiriere pentru tineri 
devenita disponibilA 

Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
Avand in vedere: 

- expunerea de motive nr. 23822118.09.2018 a primarului municipiului Turnu Magurele; 
- raportul de fundamentare nr. 23823118.09.2018 Intocmit de Serviciul Urbanism ~i Gospodarie 

ComunaHi; 
- prevederile LegE nr.15211998 pri vind infiinlarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, 

rerepublicatA, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G.R. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea In 

aplicare a prevederilor Legii nr. 15211998 privind InfiinlMea Agenpei Nationale pentru Locuinte, cu 
modificarile ~i completArile ulterioare; 

- prevederile Legii 28712009 privind Codul civil, republicaUi, cu modificArile ~i compleUirile 
ulterioare; 

- procesul-verbal nr. 23093111.09 2018 al Comisiei sociale pentru repartizarea locuintelor pentru 
tineri destinate Inchirierii, desemnaUi prin Dispozitia nr.737/27.12.2016; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
- in conformitate cu prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit"d" ~i alin.(6) lit."a" pct.17 din Legea 

nr.21512001 a administratiei publice locale, republicatA , cu modificArile ~i completArile ulterioare. 
In temeiul art.45 alin.(3) ~i art. l1S alin.(1) lit."b" din Legea nr.215/2001 a administratiei publice 

locale, republicatA cu modificArile ~i completArile ulterioare. 

HOTARA~TE: 
Art.1. Se aproba rezilierea contractului de Inchiriere nr. 704110.01.2017 incheiat cu domnul 

Mircescu~tetanel- Cristian din municipiul Turnu MAgurele pentru garsoniera ANL cu nr. 8, situata in 
strada Chimiei bloc G2, scara 1, etaj I, conform cererii 21242128.08.2018. 

Art.2. Se aproba schimbul de locuinte in regim de inchiriere, construit din fond uri de la bugetul 
de stat prin A.N.L la nivelul municipiului Turnu Magurele, de la garsoniera ANL cu nr. 1 situatA In strada 
Chimiei, bloc G3, scara I, etaj P detinuta de domnul lagar lonut - Florentin in baza contractului de 
inchiriere nr. 872110.01.2017, la garsoniera cu nr. 8 situatA in strada Chimiei, bloc G2, scara 1, etaj 1, 
conform cererii 21356128.08.2018. 

Art.3. Se aproba rezilierea contractului de Inchiriere nr. 872/10.01.20 171ncheiat cu domnul lagar 
lonut - Florentin din municipiul Turnu Magurele pentru garsoniera ANL cu nr. I, situatA in strada Chimiei 
bloc G3, scara 1, etaj P. 

Art.4. Se aproba repartizarea garsonierei cu numarul 1 situatA in strada Chimiei, blocul G3, scara 
1 etaj P, doamnei Radu Nela, conform cererii nr.17658/24.07.2018 

Art.S. Primarul municipiului Turnu MAgurele prin serviciul urbanism ~i gospodarie comunala ~i 
serviciul impozite ~i taxe locale, va urmAri ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.6. Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija serviciului juridic ~i administratie 
publica locala va asigura comunicarile ~i publicitatea prezentei hotArari. 

ContrasemneazA , 
SECRETAR, 

Jr.FRANCHEVICI Daniel Eduard Oc~ 

Turnu Ma,urele 
Nr. /3 /:Z~ -O~_ 2018 

http:872/10.01.20
http:23093111.09


I 
JUDETUL TELEORMAN 
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele 

HOTARARE 

Prive~te: aprobarea listei cuprinz€md beneficiarii de ajutor social 
conform Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
august 2018 la nivelul municipiului Turnu Magurele 

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
Avand In vedere : 
- expunerea de motive nr. 23708/17.09.2018 a primarului 

municipiului Turnu Magurele; 
- raportul de fundamentare nr. 23709/17.09.2018 al Serviciului 

public de aSistenta sociala; 
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G.R. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al 
municipiului Turnu Magurele; 

- In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d ~i alin. 6 
lit. a pct.2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 ~i art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare 

HOTARA$TE 

Art.1 Se aproba lista beneficiarilor de ajutor social potrivit Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2018 la 
nivelul municipiului Turnu Magurele, conform anexei nr. 1 parte integranta 
din prezenta. 

Art.2 Primarul municipiului Turnu Magurele prin Serviciul public de 
aSistenta sociala va duce la Indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului 
juridic ~i administratie publica locala va asigura publicitatea ~i 
comunicarea prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octav~ 
• 

Turnu Magurele 
Nr. 1:;2.,. din ~6· ocr. 2018 



I 
JUDETUL TELEORMAN 
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele 

HOTARARE 

Prive~te: aprobarea listei cuprinzand persoanele care urmeaza sa 
efectueze actiuni sau lucrari de interes local la nivelul municipiului Turnu 
Magurele 

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman, 
AV2lnd in vedere : 
- expunerea de motive nr. 23710/17.09.2018 a primarului 

municipiului Turnu Magurele; 
- raportul de fundamentare nr. 23711/17.09.2018 al Serviciului 

public de aSistenta sociala; 
- prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G.R. nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului local al 
municipiului Turnu Magurele; 

- in conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. d ~i alin. 6 
lit. a pct. 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art. 45 ~i art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare 

HOTARASTE: 

Art.1 Se aproba lista cuprinzand persoanele care urmeaza sa 
efectueze actiuni sau lucrari de interes local la nivelul municipiului Turnu 
Magurele, conform anexei nr. 1 parte integranta din prezenta. 

Art.2 Primarul municipiului Turnu Magurele prin Serviciul public de 
aSistenta sociala va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art.3 Secretarul municipiului Turnu Magurele prin grija Serviciului 
juridic ~i administratie publica locala va asigura publicitatea ~i 
comunicarea prezentei hotarari. 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octav~ 

Turnu Magurele 
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