
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 29.01.2020

Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman,
         Având în vedere:

       Prevederile art.133 alin. (1) i art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (5) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ.
       În temeiul art.196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

DISPUNE:

       Art.1 Consiliul local al municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, se
convoac  în edin   ordinar , în data de 29.01.2020, orele 15.00, în sala de edin e
a Prim riei municipiului Turnu M gurele, Bd. Republicii, nr.2, jude ul Teleorman .
       Art.2 Proiectul ordinii de zi a edin ei este cuprins în anexa nr.1 care face
parte integrant  din prezenta dispozi ie.
       Art.3 Consilierii locali sunt invita i s  formuleze i s  depun  amendamente
asupra proiectelor de hot râri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispozi ie.
       Art.4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se
înmâneaz  consilierilor locali în mapa de edin , pe semn tura acestora.
       Art.5  Serviciul juridic i administra ie public  local  va duce la îndeplinire

prevederile prezentei dispozi ii.

                                              PRIMAR,
                                            Cuclea D nu

                                                                                          SECRETAR GENERAL,
                                                                Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu M gurele
 Nr. 45 din 22.01.2020



JUDE UL TELEORMAN                                                                                      Anexa nr. 1
MUNICIPIUL TURNU M GURELE                                            la dispozi ia nr. 45 din

22.01.2020
PRIMAR

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

     1. Proiect de hot râre privind actualizarea organigramei, statului de func ii i  num rul de
personal pentru institu iile i serviciile publice f  personalitate juridic  subordonate Consiliului
Local al  municipiului Turnu M gurele.

       Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
       Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social , buget-

finan e, administrarea domeniului public i privat al municipiului, agricultur , gospod rie
comunal , amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului, servicii i comer .
     2. Proiect de hot râre privind actualizarea organigramei, statului de func ii i num rul de
personal al unit ii   sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu M gurele.

       Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
       Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social , buget-

finan e, administrarea domeniului public i privat al municipiului, agricultur , gospod rie
comunal , amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului, servicii i comer .
     3. Proiect de hot râre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol la
nivelul UAT Municipiul Turnu M gurele

Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social , buget

finan e, administrarea domeniului public i privat al municipiului, agricultur , gospod rie
comunal , amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului, servicii i comer .
     4. Proiect de hot râre privind adoptarea unor m suri în vederea stabilirii chiriilor pentru
locuin ele construite prin Agen ia Na ional  pentru Locuin e la nivelul municipiului Turnu

gurele i actualizarea anual  a acestora cu rata infla iei
          Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
          Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,
activit i sportive i de agrement.
     5. Proiect de hot râre privind aprobarea unor  schimburi  de locuin e i repartizarea unei
locuin e construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru
tineri, devenit  disponibil , în municipiul Turnu M gurele
          Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
          Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,
activit i sportive i de agrement.
     6. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna decembrie 2019 la nivelul
municipiului Turnu M gurele
           Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
           Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,
activit i sportive i de agrement.
     7. 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.
           Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele

Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,
activit i sportive i de agrement.
     8. Proiect de hot râre privind aprobarea planului de ac iuni sau lucr ri de interes local pentru
repartizarea orelor de munc  ce se vor desf ura în anul 2020 pe raza municipiului Turnu

gurele cu cet enii beneficiari ai prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat

Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,

activit i sportive i de agrement.



     9. Proiect de hot râre privind stabilirea costului mediu de între inere i contribu ia zilnic  de
între inere pentru copiii ce frecventeaz  cre ele de copii din municipiul Turnu M gurele pentru
anul 2020

Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s tate, cultur , protec ie social ,

activit i sportive i de agrement.
   10. Proiect de hot râre privind aprobarea modalit ii de comercializare a obiectelor  funerare
în municipiul Turnu M gurele

Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
            Comisie de specialitate: Comisia pentru administra ie public  local , juridic , ap rarea
ordinii i lini tii publice, a drepturilor cet enilor.
   11. Proiect de hot râre privind retragerea titlului de „Cet ean de onoare” al municipiului
Turnu M gurele conferit domnului Dragnea Nicolae Liviu
            Ini iator: consilier Cr cea Claudiu Daniel, consilier Bîciu Constantin, consilier Neagu
Liviu Anghel, consilier P unescu Georgic , consilier Ene Marin, consilier Mohora Stelu a,
consilier Ragabeja Eugen, consilier Dinc  Nelu
            Comisie de specialitate: Comisia pentru administra ie public  local , juridic , ap rarea
ordinii i lini tii publice, a drepturilor cet enilor.

     12.  Solicitarea depus  de domnul Dr goi Mircea  înregistrat  sub nr. 433/10.01.2020.
     13.  Diverse

PRIMAR,
Cuclea D nu




