
  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 23.05.2018, orele 16.00, în sala de edin  a Prim riei municipiului Turnu 

gurele, cu urm toarele  proiecte  pe ordinea de zi:   
     1. Proiect de hot râre privind aprobarea situa iilor financiare i a conturilor de execu ie ale bugetelor de 
venituri i cheltuieli, constituite i aprobate de Consiliul Local la nivelul municipiului Turnu M gurele la 
data de 31.12.2017   
    2. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetelor de venituri i cheltuieli constituite i 
aprobate de Consiliul Local pe anul 2018 la nivelul municipiului Turnu M gurele 
    3. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.152/25.10.2017 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare infrastructur  de ap  pe 
strada General David Praporgescu (tronson cuprins între strada Chimiei i strada Stadionului)  din 
municipiul Turnu M gurele i a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin Programul na ional de 
dezvoltare local  
   4. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.153/25.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare infrastructur  de ap  pe strada 
Sfânta Vineri din municipiul Turnu M gurele” i a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin 
Programul na ional de dezvoltare local  
   5. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.154/25.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare infrastructur  de ap  pe strada 
Mihai  Bravu  (tronson  cuprins  între  strada  General  David  Praporgescu  –  strada  Prim verii)  din  municipiul  
Turnu M gurele i a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin Programul na ional de dezvoltare 
local  
   6. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.155/25.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare infrastructur  de canalizare pe 
strada 1907 din municipiul Turnu M gurele i a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin 
Programul na ional de dezvoltare local  
   7. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.156/25.10.2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare infrastructur  de canalizare pe 
strada Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada General David Praporgescu – strada Taberei) din 
municipiul Turnu M gurele i a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin Programul na ional de 
dezvoltare local  



   8. 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 
   9. Proiect de hot râre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, în vederea execut rii 
obiectivului „Construire locuin ,  Demisol + Parter + 1 Etaj   situat  în municipiul  Turnu M gurele,  strada 
Nicolae B lcescu, nr. 61, având ca beneficiar pe domnul Ghinea Marius Valeriu 
 10. Proiect de hot râre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL, în vederea execut rii 
obiectivului „Construire locuin  P + 1E  situat în municipiul Turnu M gurele, strada Taberei, nr. 12, având 
ca beneficiar pe Tele ev Viorel Virgil 
 11. Proiect de hot râre privind stabilirea unor m suri pentru utilizarea temporar  a locurilor publice aferente 
investi iei „Complex sportiv – Stadion municipal, din municipiul Turnu M gurele, str. oseaua Alexandriei 
nr. 10, jud. Teleorman” 
 12. Proiect de hot râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Turnu 

gurele a unor suprafe e de teren situate în intravilanul municipiului i aprobarea caietului de sarcini 
pentru închirierea unor suprafe e de teren în vederea amplas rii de construc ii provizorii – copertine auto 
 13. Proiect de hot râre privind aprobarea comisiei de concurs pentru ocuparea postului de medic specialist, 
specialitatea chirurgie general  
 14. Proiect de hot râre privind propunere de schimbare a destina iei imobilului – teren i construc ii situat în 
municipiul Turnu M gurele, str. Libert ii nr. 137, jude ul Teleorman 
 15. Proiect de hot râre privind repartizarea unei locuin e construit  din fonduri de la bugetul de stat prin 
ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenit  disponibil  
  16. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna aprilie 2018 la nivelul municipiului Turnu M gurele 
  17. 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  
  18. Proiect de hot râre privind acordarea post-mortem a titlului de „Cet ean de onoare” al municipiului 
Turnu M gurele domnului Munteanu Valentin 
  19. Proiect de hot râre privind modificarea i completarea Hot rârii Consiliului Local nr.13/30.01.2018 
  20. Proiect de hot râre privind acordare mandat reprezentantului Consiliului Local al municipiului Turnu 

gurele în Adunarea General  a Asocia ilor la S.C. EUROBAC SRL 
  21. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pe durat  determinat  
  22. 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 
 

 
 


