
JUDE UL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU M GURELE 
PRIMAR         
 
  

  
DISPOZI IE 

Prive te: convocarea Consiliului local al municipiului Turnu M gurele în edin  
ordinar  în data de 24.05.2019 

 
 
 
                     Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, 
       Având în vedere: 
       Prevederile art.39 alin.(1) i alin.(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 24.05.2019, orele 15.00, în sala de 
edin  a Prim riei municipiului Turnu M gurele, cu urm toarea ordine de zi:  
1. Acordarea diplomei de „Cet ean de onoare  al municipiului Turnu M gurele 

domnului Lincar Erik-Augustin. 
2. 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 31.12.2018. 

3. Proiect de hot râre privind actualizarea statului de func ii i num rul de personal 
al unit ii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu M gurele. 

4. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr. 
117/30.08.2017 privind aprobarea finan rii din bugetul local al municipiului Turnu 

gurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finan eaz  prin Programul na ional de 
dezvoltare local , pentru obiectivul de investi ii „Reabilitare cl dire i amenajare 
curte interioar  la Gr dini a nr. 2 din municipiul Turnu M gurele”. 

5. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr. 
43/24.04.2018 privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de interven ii 
(D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii 
„Modernizare strada Costache Negri din municipiul Turnu M gurele”. 

6. Proiect de hot râre privind declararea unor bunuri ca apar inând domeniului 
public de interes local al municipiului Turnu M gurele. 

7. Proiect de hot râre privind aprobarea închirierii unui teren în suprafa  de 39 mp, 
proprietate domeniu public al Municipiului Turnu M gurele, situat în intravilanul 
municipiului la intersec ia Bulevardului Republicii cu strada Popa apc . 



8. Proiect de hot râre privind aprobarea vânz rii unui imobil apar inând 
domeniului privat al municipiului Turnu M gurele, identificat prin num rul 
cadastral 20009-C1-U27, înscris în cartea funciar  20009 UAT Turnu M gurele. 

9. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna aprilie 
2019 la nivelul municipiului Turnu M gurele. 

10. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmeaz  
 efectueze ac iuni sau lucr ri de interes local la nivelul municipiului Turnu 

gurele. 
11. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pe durat  

determinat . 
  12.  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__________2019 


