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In ~edinta de IndaUi a Consiliului Local al rnunicipiului Turnu Magurele, 

unde participa 17 consilieri din totalul de 191n funqie 


Prin Dispozitia nr. 588/27.06.2018 atributiile prevazute de art. 1 17 din Legea nr. 215/2001 a 
adrninistratiei pub lice locale, republicata cu rnodificarile ~i cornpletarile ulterioare, ale secretarului 
rnunicipiului Turnu Magurele, jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian, au fost delegate doarnnei jr. 
Badescu Iulica Gratiela. 

Doarnna jr. Badescu Iulica Gratiela - ~ef serviciul juridic ~i adrninistratie publica locala, 
des chide ~edinta ~i informeaza Consiliul Local cli, prin dispozitia nr. 753 din 23.08.2018, acesta a 
fost convocat In ~edinta de Indata. 

Din totalul de 19 consilieri locali In functie, 17 sunt prezenti . Lipsesc rnotivat: dornnul consilier 
Dugheanu Daniel ~i dornnul consilier Manea Tudor. 

Doarnna jr. Biidescu Iulica Gratiela supune spre aprobare procesul verbal al ~edintei de Indata 
din 13.08.2018 care este aprobat In forma redactata cu 17 voturi pentru. 

Dornnul Pre~edinte de ~edinta, Vasile Razvan Delcea, prezinta urrnatoarea ordine de zi: 
I. Proiect de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnice - faza D.A.L.I. - S.F. ~i a 

indicatorilor tehnico-econornici pentru obiectivul de investi~i "Creare Centru recreativ pentru 
persoane varstnice prin reabilitarea irnobilului Centru Adrninistrativ In Municipiul Tumu Magurele" 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Docurnentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie ~i a 
indicatorilor tehnico-econornici pentru obiectivul de investitii "Arnenajare peisagistica Parc 
Independen!ei ~i reabilitare Monument Independen!ei din Municipiul Turnu Magurele" 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea denurnirii proiectului "imbunata{irea calita{ii vle{ll 
persoanelor varstnice cu sprijinul Centrului Recreativ ~i mediul aferent In municipiul Tumu 
Magurele", In cadrul apelului de proiecte cu titlul PORJ2018/131l3.1/117 REGIONI ~i 
PORl2018113113.1I1/1 SUERD deschis pentru Axa Prioritara 13, Prioritatea de Investitii 9 B, 
Obiectivul Specific 13.1 - imbunata{irea calitalii vie{ii populaliei In ora~ele mid ~i mijlocii din 
Romania, POR 2014-2020, precurn ~i a cheltuielilor legate de acest proiect 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea docurnentatiei tehnice - faza D.A.L.I. - SF ~i a 
indicatori10r tehnico-econornici pentru obiectivul de investitii "Creare centru educaponal in Turnu 
Magurele, Str. Libertapi, Nr. 137" 

5. Proiect de hotarare pri vind aprobarea Docurnentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie ~i a 
indicatorilor tehnico-econornici pentru obiectivul de investitii "Irnbunatatirea spatiilor publice urbane 
prin reabilitarea de striizi din cartierul Magurele din rnunicipiul Tumu Magurele" 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului "Servicii educafionale ~i spa{ii 
publice urbane Imbunatalite In municipiul Tumu Magurele", In cadrul apelului de proiecte cu titlul 
PORJ20181131l3.11l17 REGIONI ~i PORl2018113/13.1I11l SUERD deschis pentru Axa Priori tara 13, 
Prioritatea de Investitii 9 B, Obiectivul Specific 13.1 - imbunatiifirea calitiilii vie{ii popula{iei In 
ora$ele mid $i mijlocii din Romania, POR 2014-2020, precurn ~i a cheItuielilor legate de acest 
proiect 

Dornnul Pre;edinte: In afara ordinii de zi rnai este un proiect: 
Proiect de hotarare privind actualizarea statului de functii ~i a nurnarului de personal al unitatii 

sanitare cu paturi - Spitalul Municipal Turnu Magurele 
Dornnul Pre~edinte supune la vot ordinea de zi irnpreuna cu proiectul din afara ordinii de zi, 

aceasta fiind aprobata cu 17 voturi pentru. 
Dornnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 1 care are aviz favorabil de la cornisia de 

specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 
Dornnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotiirare nr. 2 care are aviz favorabil de la cornisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 

Dornnul Pre~edinte prezinUi proiectuJ de hotarare nr. 3 care are aviz favorabil de la cornisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 



Domnul Pre~edinte prezinHi proiectul de hofuare nr. 4 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de homrare nr. 5 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinUi proiectul de hoHirare nr. 6 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru. 

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

Domnul consilier Cracea Claudiu Daniel: modificarea ce trebuie facuta la Raportul Intocmit de 
Spital 

Domnul Primar: modificarea sesizatli In cadrul comisiei, la Raportul de fundamentare 
Domnul consilier Gheorghe Mihai: la postul de manager 
Domnul consileir Bkiu Constantin: la cum este Intocmit materialul, putea lasa spitalul tara 

manager · 
Domnul Primar: prima pagina din Raportul de fundamentare 
Domnul consilier Blciu Constantin: asta este atentia la cum se face materialul pentru Consiliul 

local 
Domnul Primar: este facut de Spital. La Raportul de fundamentare, unitatea este condusa de catre 

un comitet director format din: manager - post vacant bugetar, trebuie sa dispara aceste trei cuvinte 
"post vacant bugetar" , ramane doar cuvantul "manager" 

Nemafiind discutii domnuI Pre~edinte supune la vot proiectul de hotarare, fiind adoptat cu 17 
voturi pentru. 

Domnul Primar: un singur anun~ am sa va fac ~i eu stimati colegi, este posibil ca de saptamana 
viitoare sa-mi iau cateva ziIe din concediu. Sunt obligat sa va aduc la cuno~tinta. Atributii1e vor fi 
delegate catre domnul viceprimar. 

Nemaifiind discutii, domnuI Pre~edinte de ~edinta declara Inchisa ~edinta de consiliu. 
S-a Incheiat prezentul proces verbal In doua exemplare. 

PRE$EDINTE DE $EDINT A, SECRETAR, 
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