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MINUTĂ 

Încheiată astăzi 25.11.2021 

 
 

În conformitate cu Dispoziția Primarului municipiului Turnu Măgurele nr. 1171/19.11.2021, 

adusă la cunoștintă publică prin anunțul elaborat în condițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, astăzi, data de mai sus, s-au desfășurat lucrările 

Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, la care au participat: 

 

           -19 consilieri sunt prezenţi; 

           - personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

          Au fost înscrise pe ordinea de zi și adoptate douăzeci și una de hotărâri cu caracter individual, 

după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și 

aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

       2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului 

Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2021 (19 voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

SALUBRITATE - TURNU SRL pe anul 2021 (19 voturi pentru); 

           Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

           Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal 

Turnu Măgurele (19 voturi pentru);     

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

           Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii 

sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele (19 voturi pentru);  

          Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

          Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru 

autovehiculele de transport marfă pentru anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele (19 voturi 

pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele           



Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun ca aparținând domeniului public al 

municipiului Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

          Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al 

unității administrativ-teritoriale - Municipiul Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 12,5 

mp și 13,5 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării 

autoturismelor (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafațe de 15 

mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de garaje auto 

pentru parcarea autoturismelor (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

          Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației 

publice în vederea închirierii unor terenuri în suprafață de 3,5 mp, proprietate domeniu public al 

municipiului Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

12. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/31.08.2016 (19 

voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/06.10.2016 (19 

voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 27/28.03.2018 (19 voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe, construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere 

pentru tineri (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 



Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement. 

16. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru 

locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele 

repartizate după intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 55/2021 (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

          Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement. 

     17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de 

stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele 

          Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

          Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna octombrie 2021 la nivelul municipiului 

Turnu Măgurele (18 voturi pentru și un vot împotrivă, al domnului consilier local Manea Tudor); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze 

acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele (19 voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități 

sportive și de agrement.  

20. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. -  Municipiului 

Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” (19 

voturi pentru); 

        Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

        Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și 

liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

         21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea 

imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF nr. 23790, 

identificat cu nr. cadastral 23790, în suprafață de 1,75 ha, parte componentă a sitului arheologic de la 

Turnu Măgurele, având cod TR-I-s-A-14229 (19 voturi pentru); 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

22. Adresa Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 14170/09.11.2021 privind 

reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023;  

23. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

                                                       Întocmit, 

                                           Insp. Iordănescu Marius Emilian 

 

 

 


