
JudetuI Teleorman 
Consiliullocal al municipiului Turnu Magurele 

PROCES VERBAL 

Incheiat 09.06.2021 


in ~edinta extraordinara a Consiliului al municipiului Turnu Magurele, 

unde participa 15 consilieri din totalul de 19 in functie 


Domnul Secretar ('{P:n""',, Franchevici Daniel deschide ~edinta ~i informeaza Consiliul 
Local ca prin dispozitia din 09.06.2021, acesta a fost convocat de indata In ~edinta 
extraordinara. 

Din totalul de 19 consilieri locali in functie, 15 sunt prezenti. anuntat ca sunt plecati din 
localitate:doamna consilier local Mohora Steluta, domnul consilier local Constantin Virgil - Lucian, 
domnul consilier local Nuta Radu - Daniel ~i domnul consilier local Daciu 

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al 
din 1 care este tehnoredactata cu 15 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte de ~edinta Florentin proiectul ordinii de 
de privind Consiliului local al municipiului Turnu 

nr. 95/11.07.2018 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru de dezvoltare economico-sociala, buget

administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunaHi, 
teritoriului ~i urbanism, proteclia mediului, servicii ~i corneTt. 

2. Proiect hotanlre privind modificarea Hotariirii Consiliului al municipiului Turnu 
MagureJe nr. 107/24.08.2018 

Initiator: Primarul municipiului 
de specialitate: Comisia pentru de dezvoltare economico-sociala, buget

administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunaIa, 
teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i corneTt. 

3. Proiect de hotariire privind cuantumului burselor ~i numarului acestora acordate 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat la nivelul municipiului 
semestrului II al anului ~colar 2020-2021 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru de dezvoltare economico-sociala, buget

domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, ~i corneTt. 

Proiect de hotarare privind desemnarea directorului Clubului 
Initiator: Primarul municipiului 
Comisie de Comisia pentru invatamiint, cultura, sociala, 

activitati sportive ~i de 
5. Proiect de privind desemnarea membrUor Consiliului de administratie la nivelul 

Clubului Sportiv "Dunarea Turris" 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru invatamant, cultura, proteclie sociaia, 

sportive ~i de 
6. Proiect de hotariire privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turnu Magurele in 

Adunarea Generala a Asociatilor ~i in Consiliul Director al Asociatiei GRUP DE ACTIUNE 
LOCAL~ "TURNU 21" 

Initiator: Primarul municipiului Turnu 
Comisie de pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

~i lini~tii pub lice, a drepturilor cetatenilor 
7. Proiect hotariire privind constatarea de drept inainte de expirarea duratei normale a 

mandatului de consilier local in cadrul Consiliului local al municipiului Turnu Magurele 
Initiator: Primarul municipiului Turnu nAU."-'-H 

Comisie specialitate: Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 
~i lini~tii publice, a drepturilor cetatenilor. 



Domnul Pre~edinte supune la vot ordinea de aceasta fiind aprobata cu 15 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 1 care are aviz favorabil comlSla 

specialitate, nefiind discutii se supune la acesta fiind adoptat cu 15 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 2 care are aviz favorabil la comisia de 

specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 15 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hoHirare nr. 3 eare are aviz favorabil de la comisia de 

Domnul Pre$edinte: sunt discutii? Va rog. 
Domnul consilier local Ragabeja Eugen: am 0 intrebare, acest proiect de hotarare, de fapt 

solicitarea pentru proiectului de hotartare a fost, de fapt, initiativa consilierilor PNL. s-a 
intilmplat ? 

Domnul Primar: uitati In este 0 hoUirare de guvern. Deei noi, 
eonsiliullocal dueem la 'indeplinire prevederile hotararii de guvern 

Nemaifiind diseutii, domnul Pre$edinte la vot proiectul de hotarare acesta fiind 
adoptat eu 15 voturi pentru. 

Domnul hotarare nr. 4 care are favorabil de la eomisia de 
specialitate. 

Domnul Primar:o dumneavoastdi faptul de zece ani, 
In~el, in organigrama eonsiliului local exista !?i aeeasta entitate sportiva Clubul Sportiv 
Turds". In anul 2013 impreuna eu consiliullocal de atunci s-a Iuat decizia Incetarii activitatii aeestui 
club din mai multe motive, financiare, la momentul respectiv. Nu inseamna ca acum starn foarte bine 
fata anul 201 dar 0 baza sportiva neperformanta pentru vremurile ~i activitatea de atunci, 
neperformante sportive, mai multe In unanimitate consiliul a deeis, la propunerea 
primarului In funetie de atunci, tot eu eram, este 0 a mea, de 

a sportive ~i v-am propus prin proiectele hotanlri efectiv 
activitatii sportive la nivel municipiu. Prin urmare, sunt doua hotarari !?i ered ea era 
bine sa ordine cronologiea, desemnarea Consiliului administratie!?i apoi numirea 
direetorului, apanajul Consiliului local, urmatorii pa~i, in ziiele, saptamanile urmatoare acest 
Consiliu administratie impreuna eu directorul pureeada ~i sa treaca efectiv intoemirea actelor 
!?i ce se fae in eazul respeetiv. Iar ea pentru director, din parte a mea, perioada 
determinata pana la organizarea coneursului, pentru entitate efectiv este 0 institutie 
publica, funetioneaza ca un ea 0 direetie in cadrul Consiliului local, domnul 
lonul pe care I-am ~i invitat astazi in sala ca sa-l eunoa~teti ~i 0 va spuna cateva cuvinte 
despre dumnealui pentru a avea cuno~tinta pe cine votati. Daea mai sunt !?i alte propuneri din partea 
dumneavoastra? Da, m-am oprit asupra dumnealui, eunoseandu-l de ceva timp, eunoseandu-i 
aetivitatea sportiva nivelul judetului Teleorman dar ~i la nivel national. Va rog domnule profesor. 

Domnul profesor Babadae Ionut: Buna ziua! 0 prezint diteva aspeete din experienta mea 
profesionala. Am 0 12 ea profesor, de antrenor catedra fotbal Clubul Sportiv 
f;kolar, din 2009 am ineeput ehiar aici la Turnu Magurele 7 ani, apoi 2016 Alexandria, 

4 ani ea la departamentul sporting al Federatiei Romane de fotbal, am 
aetivat 10 ani ca arbitru eadrul 1 $i Liga Am 0 promovare la Liga 1 eu "Dunarea Calara~i" 
antrenor secund la staff-ul eondus de Dan Alexa. Am eondus centrele de juniori 
cluburilor "Dunarea Calara~i" ~i "Turris-Oltul Turnu Magurele", in perioada august 2020 - ianuarie 

1 am fost ~i la "Turris". Ca studii, am mcut facultatea de Edueatie Fizica !?i Sport 
specializare fotbal la Bucure~ti din 2004, facultatea de Comunieare !?i relatii publiee la 
SNSPA Bueure~ti in 2009, master in Management ~i politici in edueatie In 20 J0, am Iieenta 
absolvit la antrenor fotbal in 2016. Dorese ajut sportul in !?i fotbalul din Turnu 
Magurele. 

Domnul multumese domnule Ionut. 
Domnul Seeretar jr. Daniel: alegerea se prin vot secret avand in 

vedere ea lipse~te din de a voturilor, domnul consilier Nuta Radu-Daniel, PNL 
trebuie sa desemneze pe altcineva. 

Domnul local Ragabeja Eugen: 11 desemnam pe domnul Mu!?at Tudorel. 
Domnul general jr. Franehevici Daniel: desemnarea se face prin vot desehis, prin 

ridicare de mana. 



Domnul Pre~edinte vot propunerea Iacuta din partea PNL, de ditre domnul consilier 
local Ragabeja pentru domnul consilier local Mu~at Tudoret, aeeasta fiind aprobata cu 15 
voturi pentru. 

Comisia de numarare a voturilor 1mparte buletinele vot, eonsilierii i~i t>v'''rf'ltij dreptul la 
vot. 

Domnul Primar: nume~te "Dunarea Turris Turnu Magurele". ~titi ca la 
nivelul municipiului Turnu mai 0 echipa de fotbal pe numele de "Cetatea 
Turnu Magurele" ~tim cu eu mine, 51 ani, m-am naseut cu"Chimia" ~i 

Turris Magurele". "Chimia" din s-a desfiintat Aceasta echipa ..'-''''t",C'''U 

pentru eei place fotbalul, in ultimii ani a fost pe la ligi inferioare tinuta ~i 
un singur om, vestitul ~i eunosutul Gelu Mircea. ~i, tinand cont de voeea ora~ului, tinand eont 
indicatiile multor microbi~ti din Turnu ne-am gandit ca e pac at ca la nivelul municipiului 
Turnu Magurele sa existe 0 echipa a ora~ului prin Consiliul local numita "Dunarea Turnu 

~i 'inca 0 care ramane chiar datorita nesustinerii financiare, numita 
purtat 0 discutie cu domnul care este de acord ~i accepta, ca, clubul 

local, urm ato are de ~i inclusiv 
a IV -a la nivel judetean. Nu e ceva sau sa cineva, ~i 

PTP'f'TlU ~i numele de va merge ~i va dainui in continuare. 
Domnul consilier local Mohora Catalin-Marius: in urma numararii voturilor domnul profesor 

Babadac Ionul a intrunit 15 voturi DA. 
Domnul general Franchevici Daniel: hotaraxea a fost adoptata cu 15 voturi DA. 
Domnul consilier local Vilcea lulian: intelegem, domnule Primar, ca are numai fotba!. 
Domnul Primar: nu, Clubul sportiv, este 'in hotararea de 'infiintare, mai avem seqii de hanbal, 

tenis, atletism, sunt 6, 7 ramuri sportive, dar pe parcurs se pot adauga ~i Daca nu, nivel de 
mUlllclplU, ne ~i instructori pe ram uri sportive avfmd ~i baza sportiva, 
putem in cadrul regulamentului adaugam ~i alte seclii de sport. 

Domnul consilier local V'ilcea lulian: in alte ~edinle ne spuneali ca exista deja la nivelul 
municipiului "Clubul Sportiv Municipal" Turnu Magurele. Asta ce e cu 

Domnul Primar: acesta era club sportiv Turris Turnu , probabil am gre~it 
eu denumirea. era. 

Domnul consilier local Vilcea lulian: am 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 5 care are aviz favorabil 

speciali tate. 
Domnul Primar: imi permiteti, dad! ali observat de la 'inceputul acestui mandat, dar ~i 'in 

mandatul trecut, am tinut cont, eu ca primar, dar ~i colegii mei, cel pulin de la PSD, ca este 
ca in astfel de chestiuni sa pastram aigoritmul politic. atunci cand s-au Iacut societatile 
comerciale, ~i numirile In consiliile de administra~ie, functie de algoritmul politic, partidele 
componente consiliului local reprezentan!ii. Din nu aici voiam ajung, la 
nivel jude!, la Consiliul Judetean, nu s-a linut cont de probabil se va ajunge la 
instanta. Din punctul meu nu este normal, normal este ce noi aicL Propun Consiliul 
de administratiei format din 5 membrii. Noi suntem 3 din pacate PMP-ul, un 
singur in consiliu, sa aiba in!elegere sa lase in consiliul acesta de administra!ie 
PSD-ul ~i PNL-ul ~i nu cred ca se va supara. Mullumese domnule consilier ~i consider ca ~i tacerea 
dumneavostra este un raspuns! Consider ca, din Consiliul administratie, sa faca parte 3 membrii 
propu~i de ~i 2 membrii propu~i de PNL. 

Domnul propune din grupului PSD domnul Filip Mircea, ca pre~edinte al 
Consiliului de administratie. 

Domnul Primar: care este ~i administratorul public al municipiului Turnu Magurele. Nu puteti 
sa-\ acuzati domnul ca este 

Domnul domnul Jerca Norocel-Aurel ~i domnul Condea loan-Valentin. 
domnul inginer Jerca absolvent al facultatii de transpoturi, daca nu rna in~eL 

Domnul inginer Norocel-Aurel: am absolvit Universitatea Politehnica Bucure~ti 1989, 
de in Turnu Magurele, am lucrat, Intradevar in cadrul sectoarele transport 

din Turnu care jandarmerie ~i polilia de frontiera, din 2017 sunt la pensie. 
~i iubitor de ~i fotbal'in special 

Domnul inginer Norocel-Aurel: am transmis 0 solicitare ~i in numele cetatenilor din 
Turnu Magurele, care ~i-au exprimat dorinta ~i am un document. 



Domnul Primar: nu am apucat sa prezint documentul pe care fiicut domnul pentru ca a fost 
dupa ultima ~edinta ordinara, iar timp s-a Iuat cu activitatea, cu clubul sportiv, implicit 
cu discutiile cu domnul Mircea Gelu din punct de al Clubului ceea ce solicita din 
partea iubitorilor de fotbal din Tumu Magurele, 0 asociere intre consiliul local ~i Clubul Cetatea 
decl, chiar am venit In intampinarea solicitarii ora~ului. al treilea membru? 

Domnul al membru: Condea loan-Valentin. 
Domnul este colegul In consiliu. 
Domnul mai sunt alte propuneri din grupului PSD. nu sunt, 

persoane nominalizate vor intra pe buletinul de vot. ~tiu ca din PNL-ului au fost 
doua propuneri transmise. 

Domnul consilier local doamna Uipadatu Marcela ~i doamna Anitei Emilia. 
Domnul Pre~edinte: sunt discutii? va domnule consilier. 
Domnul consilier local Manea Tudor: vreau sa felicit PNL-ul. Imi dau seama di, la PNL, 

lumea se pe competenta, pe profesionalism, Imi dau seama din aceste propuneri. In cadrul 
partidului sunt domnii Burada ~i Dragodan Marius, sincer sa fiu eu a~teptam sa-i numiti. 
Imi dau seama ca nu sunt buni oameni, nu sunt competenli ~i ati numit pe doamna Lapadatu 
Marcela ~i Anitei Emilia. Va felicit propunerile 

Domnul Pre~edinte: va domnule consilier 
Domnul consilier local Vasile Razvan Delcea: am intrebat serios daca nu este yorba de 

ni se spuna, daca se poate, de catre unul dintre consilieri, sa ne spunli ceva aceste 
doamne pentru eli trei la s-au prezentat. Domnii anterior mentionati sunt cunoscuti, nu 
mai e nevoie sa-i prezentam, s-au prezentat singuri. Sunt repezentatii unui consiliu de administratie 
subordonat direct consiliului local, pentru ca s-a tot spus cli este 0 entitate serioasa, asumata, 
care avem 0 responsabilitate. Sa ne spuna cine sunt acele doua persoane care sunt propuse de PNL 
'in acest moment, daca ne poate spune unul dintre de la PNL. 

Domnul Pre~edinte: da, domnul 
Domnul local decizia partidului, cele doua persoane sunt 

membre PNL, partidul poate sa In principiu, in consiliul 
administratie. Cum a spus domnul Primar, daca ali fost pulin ate nt, asociatia are mai multe 
discipline, nu numai fotbal. 

Domnul consilier local Vasile Razvan Delcea: dar cine sunt cele doua doamne? ce Ie 
recomanda, ce varsta au? ce profesie au? au experienta In domeniul sportiv, ~tiu eu, hanbal, 
baschet? Poate ne spuneti ceva dumneavoastra, ca sa ne lamuriti. 

Domnul consilier local sportiva a doamnelor nu am cum sa 0 

cunosc. 
Domnul consilier local Vasile Razvan Delcea: pe Ie domnule consilier? 
Domnul consilier local da, cum sa nu. 
Domnul consilier local Vasile Razvan Delcea: ce ne mai puteti spune despre ele, ca sa Ie 

votiim? 
Domnul consilier local Ragabeja Eugen: sunt doua doamne care, au dreptul, propunerea 

partidului politic sa faca parte din consiliu de administratie. 
Domnul consilier local Vasile Razvan multumesc mult pentru raspuns. 
Domnul consilier local Manea Tudor: presupun ca sunt propuse ~i dupa imaginea 

pre~edintelui PNL. 
Nemaifiind discutii comisia numarare a voturilor imparte buletinele vot, consilierii I~i 

exercita dreptulla vot, in urma numararii voturilor, s-au consemnat urmatoarele 
domnul Filip pre~edinte - 15 voturi DA; 

- domnul Norocel-Aurel, membru 15 voturi DA; 
- domnul Condea - 15 voturi 

doamna Uipadatu Marcela, membru - 3 voturi DA ~i 12 voturi NU; 
doamna Anilei Emilia, membru - 3 voturi DA ~i 12 voturi NU; 

Domnul Primar: juridic Inseamna ca poate functiona. La urmatoarea $edinta de consiliu se 
face completarea consiliului cu ceilalti doi membrii, ramanand tot PNL-ului sa faca propunerea fiind 
locurile corect ce am spus, domnul Franchevici ~i doamna Badescu? 

Doamnajr. Iulica Graliela - serviciu administralie publica locala: da. 
Domnul Primar: domnule Franchevici dumneavoastra aveti alt punct de juridic? 



Domnul Secretar general jr. Franchevici hotararea a cu 15 voturi 
pentru domnul Filip 15 voturi DA pentru domnul 15 voturi DA pentru 
domnul Ioan-Valentin. 

Domnul consilier local Manea Tudor: domnu consilier rna lasati pe mine fac propuneri? pot 
~i eu ca sunt oamenii dumneavoastra. 

Domnul Primar: stati putin, domnule consilier. 
Domnul local Vllcea Iulian: nu v-a Intrebat nimeni. 
Domnul consilier local Manea eu v-am pus 0 Intrebare? dumneavoastdi 
Domnul consilier local Vllcea Iulian: exista un for decizional la nivelul partidului nostru, nu 

hotarati dumneavoatra, rog frumos. acolo a fost yorba un vot. 
Domnul Primar: domnule consilier, haideti sa-I ascultam domnul secretar, ca pana la urma 

da viza de legalitate. 
Domnul general jr. Franchevici Daniel: hotararea a fost adoptata dupi cum urmeaza: 

domnul Filip Mircea, 15 voturi DA, domnul Norocel-Aurel, 15 voturi DA, domnul Condea 
loan -Valentin, 15 voturi DA. 

Domnul Pre~edinte: domnule va maine la ora zece sa convocati consiliul de 
administratie cu cei care au vota!i. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul hotarare nr. 6 care are 
Propun ca al Municipiului Turnu Adunarea a 

Asociatilor ~i In Consiliul Director al Asociatiei GRUP DE ACTIUNE LOCALA "TURNU 21" 
domnul Mircea Filip. 

Domnul tot administratorul public a fost ~i in prima hotarare consiliu, 
schimbandu-se administratorul public propunem continue tot administratorul public. 

Domnul consilier local Gheorghe Mihai : cam multe functiii pentru domnul Filip 
Domnul . daca mai sunt alte propuneri, se imparta buletinele de vot. 
Nemaifiind propuneri comisia de numarare a voturilor imparte buletinele de vot, consilierii 

l~i dreptul la vot. 
Domnul consilier local Vl1cea Iulian: ne ~i noua ce este cu asociatia asta care ati 

facut propunerea, ce este ce este "TURNU 21 
Domnul domnule se despre asocia!ie de cand sunteti dumneavoastra 

consilier ~i cu vreo doi ani in urma, studiati ~i dumneavoastra ca aveti materialele la partido 
Domnul consilier local Mohora Catalin-Marius: in urma numararii voturilor domnul Filip 

Mircea a intrunit 13 voturi DA, 2 voturi NU. 
Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel: hotanlrea a fost adoptata cu 13 voturi DA . 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de nr. 7 care are favorabil la comisia de 
specialitate. 

Domnul Primar: ~titi este yorba ca avut la 
Domnul Pre~edinte: este yorba despre colegul Condea loan-Valentin care depus 
Nemaifiind discutii, domnul supune la vot proiectul de hotarare acesta fiind 

adoptat cu 15 voturi pentru. 
Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte de ~edinta declara inchisa ~edinta de consiliu. 

Incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. 

PRE~EDINTE ~EDINTA, 
Cristea Florentin Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 

INTOCMIT, 

Cons. Muntenescu Marieta 



