
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 24.04.2019, orele 15.00, 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 aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli 
constituite i aprobate de Consiliul Local pe anul 2019 la nivelul municipiului Turnu 

gurele 
  2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 
2019 al Spitalului  Municipal Turnu M gurele 
  3. Proiect de hot râre privind actualizarea statului de func ii i num rul de personal 
al unit ii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu M gurele 
  4. Proiect de hot râre privind stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale 
pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu M gurele 
  5. Proiect de hot râre privind aprobarea dreptului de uz i servitute c tre Distribu ie 
Energie Oltenia SA asupra terenului în suprafa  de 9,2 mp, proprietate domeniu 
public al municipiului Turnu M gurele, situat în municipiul Turnu M gurele, strada 
Oituz, zona bloc M1 
  6. Proiect de hot râre privind transmiterea în folosin  gratuit  a terenului intravilan 
în suprafa  de 168 mp situat în municipiul Turnu M gurele, zona Banciu  
  7. Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul public al municipiului Turnu 

gurele în domeniul privat al municipiului Turnu M gurele a unor bunuri mijloace 
fixe, scoaterea din func iune, valorificarea i, dup  caz, casarea acestora 

      8. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii în rate i stabilirea pre ului de 
vânzare a locuin ei nr. 2, situat  în strada Abatorului, bloc P3, scara 1, parter, 
construit  prin Agen ia Na ional  pentru Locuin e 
  9. Proiect de hot râre privind stabilirea unor m suri privind parc rile de re edin  
la  nivelul municipiului Turnu M gurele 



 
  10. Proiect de hot râre privind aprobarea tarifelor pentru activit ile specifice 
serviciului de salubrizare delegate c tre operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU 
S.R.L. începând cu 01.05.2019 
   11. Proiect de hot râre privind aprobarea unui contract de prest ri servicii încheiat   
între Municipiul Turnu M gurele i S.C. POLARIS M HOLDING SRL 
   12. 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 
  13. Proiect de hot râre privind solu ionarea cererilor privind înlesnirea la plata 
impozitului pe cl diri i  teren datorat bugetului local în anul fiscal 2019 de c tre 
contribuabili persoane fizice 
  14. 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 
  15. Proiect de hot râre privind repartizarea unor locuin e construite din fonduri de 
la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile 
în municipiul Turnu M gurele 
  16.  Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 
2019 la nivelul municipiului Turnu M gurele  
  17. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmeaz  

 efectueze ac iuni   sau lucr ri de interes local la nivelul municipiului Turnu 
gurele 

        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__________2019 
 


