
JUDETUL TELEORMAN 
PRlMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 
COMPARTIMENT ADMINISTRATIE LOCALA SI 
MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE 

VIZAT, 
Secretar general, 

Jr. Eduard Daniel Octavian Franchevici 

MINUTA 

Incheiata astazi 08.04.2020 


In conformitate cu Dispozi~ia Primarului municipiului Tumu Magurele nr. 290 din 02.04.2020, 
adusa la cuno~tinta publica prin anun~ul elaborat in condi~iile art.7 din Legea nr.S2/2003 privind 
transparenta decizionaJa in administratia publica, astazi, data de mai sus, s-au desIa~urat lucrarile 
Consiliului Local al municipiului Tumu Magurele,judetul Teleorman, la care au participat: 

- 18 consilieri sunt prezenti, doamna consilier Atheneu Aura lipse~te motivat; 
- personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului. 

Au fost inscrise pe ordinea de zi ~i adoptate urmatoarele proiecte de hotarari cu caracter 
normativ: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetelor de venituri ~i cheltuieli constituite ~i 
aprobate de Consiliul Local pe anul 2020 la nivelul municipiului Tumu Magurele (15 voturi pentru ~i 3 
abtineri domnul consilier Cracea Claudiu Daniel, domnul consilier Neagu Liviu Anghel ~i domnul 
consilier Bi:ciu Constantin) 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunaJa, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, servicii ~i corneTt. 

2. Proiect de hotiirare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Municipal 
Tumu MagureJe (18 voturi pentru) 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricuitura, gospodarie comunaJa, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediuJui, servicii ~i corneTt. 

3. Proiect de hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 
2021 in municipiuJ Tumu Magurele (17 voturi pentru ~i I vot impotriva domnul consilier Cracea 
Claudiu Daniel) 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, servicii ~i corneTt. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal in vederea executarii 
obiectivului "SCHIMBARE DESTINATIE TEREN DIN ZONA CU FUNCTIUNI SPECIALE IN 
ZONA CU FUNCTIUNI DE LOCUlRE: COMERT, ALIMENTATIE PUBLICA $1 CAZARE", situat 
in municipiul Tumu Magurele, $oseaua Alexandriei, nr. 7, avand ca beneficiar S.c. "AUTOCORA" 
S.R.L. (18 voturi pentru) 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiuJui, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, servicii ~i corneTt. 

5. Proiect de hotiirare privind repartizarea unei locuinte construite din fonduri de la bugetul de stat 
prin ANL, in regim de inchiriere pentru tineri devenita disponibila In municipiul Turnu Magurele (18 
voturi pentru) 



Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de pentru 1nvatamant, "'UI'U«"'-', eultura, proteqie sociala, aetivitati 

sportive =?i de 
6. Proiect privind aprobarea listei cuprinzand de ajutor social conform 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 2020 la nivelul municipiului 
Turnu (17 voturi pentru ~i 1 vot tmpotriva domnul consilier Manea Tudor) 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de speciaJitate: Comisia pentru 1nvatamant, sanatate, cultura, proteetie sociala, activiHiti 

sportive ~i de agrement. 
7. serviciului urbanism =?i gospodarie comunala nr. 8636/02.04.2020. 
8. 	 Solicitarea depusa de domnul Sergiu Mihai Iordan, filiala judeteana USR Teleorman, 

sub nr. 8122/30.03.2020. 

Intocmit, 
Insp. Preda ~~'''~...~ 


