
 

JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 

PRIMAR 

 

 

 

DISPOZIŢIE 
Priveşte: convocarea de îndată a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în şedinţă 

extraordinară în data de 23.02.2022 

 

 

 

                   Primarul municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, 

           Având în vedere: 

     Prevederile art.133 alin.(2)  lit.„a” şi art.134 alin.(4), alin. (5) lit. „a” și lit. „a
2
”din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

        În temeiul art.196 alin.(1) lit.„b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

DISPUNE: 

 

 

       Art.1  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, se convoacă 

de îndată în şedinţă extraordinară, în data de 23.02.2022, orele 15.00, în sala de festivități a 

Colegiului Național „Unirea”, strada Castanilor, nr. 25, municipiul Turnu Măgurele, județul 

Teleorman. 

       Art.2  Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

       Art.3  Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispoziție. 

       Art.4  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se înmânează 

consilierilor locali în mapa de ședință, pe semnătura acestora. 

       Art.5  Serviciul juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 
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                                                                                                          SECRETAR GENERAL,         

                                                                                         Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian  

 

 

 

 

 

 

Turnu Măgurele                                           

 Nr. 109 din 23.02.2022 

 

 

 

 



 
 

JUDEŢUL TELEORMAN                                                                        Anexa nr. 1 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE                            la dispoziția nr. 109  din 23.02.2022 

PRIMAR  

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:  

 

 

 
       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui drept de superficie în favoarea 

UAT – Municipiul Turnu Măgurele asupra terenului în suprafață de 3825 mp identificat 

prin cartea funciară nr. 31206.  

          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 modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele nr. 124/20.09.2021. 

          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 desemnarea reprezentanților Consiliului local al 

municipiului Turnu Măgurele în comisiile de evaluare a probei de interviu la concursul 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la unitățile de învățământ 

preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele. 

          Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

socială, activități sportive și de agrement. 

 

       4.  Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al 

unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele. 

           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. 
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