
JUDE UL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU M GURELE 
PRIMAR         

 
  

 DISPOZI IE 
Prive te: convocarea Consiliului local al municipiului Turnu M gurele în edin  

ordinar  
 
 
                     Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, 
       Având în vedere: 
       Prevederile art.39, alin.(1) i (3) din Legea nr.215/2001 a administra iei 
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
       În temeiul art.68 alin.1 i art. 115 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 a 
administra iei publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 
 
 

DISPUNE: 
 
      Art.1  Consiliul local al municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, se 
convoac  în edin  de lucru ordinar , în data de 31.10.2018, orele 16.00, în sala de 
edin  a Prim riei municipiului Turnu M gurele, cu urm toarele proiecte pe 

ordinea de zi:   
1. Proiect de hot râre privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al 

S.C. SALUBRITATE-TURNU SRL pe anul 2018. 
2. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafa  de 

14,54 mp, proprietate domeniu public al Municipiului Turnu M gurele, situat în 
Turnu M gurele, zona blocului P03, la intersec ia str zii G-ral David Praporgescu 
cu strada 1 Mai i aprobarea caietului de sarcini pentru desf urarea licita iei.  

3. Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din func iune i valorific rii 
unor bunuri mobile aflate în patrimoniul municipiului Turnu M gurele i aprobarea 
caietului de sarcini în vederea valorific rii acestora. 

4. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind 
declararea i aprobarea categoriilor de bunuri care alc tuiesc domeniul public al 
municipiului Turnu M gurele, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

5. Proiect de hot râre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local al 
municipiului Turnu M gurele în comisia de concurs/examen i în comisia de 
solu ionare a contesta iilor pentru ocuparea func iei de director financiar-contabil 
la Spitalul Municipal Turnu M gurele. 

6. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr.120/30.08.2018 privind 
desemnarea reprezentan ilor Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele în 
consiliile de administra ie ale unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat din 
municipiul Turnu M gurele pentru anul colar 2018-2019. 

7. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 197/20.12.2017 privind 
organizarea re elei colare a unit ilor de înv mânt preuniversitar de stat la 
nivelul municipiului Turnu M gurele pentru anul colar 2018-2019. 

 



8. Proiect de hot râre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în 
solu ionarea cererilor de locuin  construite din fonduri de la bugetul de stat prin 
ANL, în regim de închiriere pentru tineri. 

9. Proiect de hot râre privind aprobarea schimbului de locuin i repartizarea 
unei locuin e construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de 
închiriere pentru tineri devenit  disponibil , în municipiul Turnu M gurele. 

10. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
septembrie 2018 la nivelul municipiului Turnu M gurele. 

11. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care 
urmeaz  s  efectueze ac iuni sau lucr ri de interes local la nivelul municipiului 
Turnu M gurele. 

12. Diverse. 
       Art.2. Secretarul municipiului Turnu M gurele prin grija Serviciului juridic i 
administra ie public  local  va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozi ii.   
       
 
 
 
 

PRIMAR, 
Cuclea D nu  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    
                                                                                                              SECRETAR,           
                                                                Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Turnu M gurele 
 Nr._________ din__________2018 


