
JUDETUL TELEORMAN 
PRlMA.RIA MUNICIPIULUI TURNU MA.GURELE 
COMPARTIMENT ADMfNlSTRA TIE SI 
MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE 

VIZAT, 
Secretar general, 

Jr. Eduard Daniel Octavian Franchevici 

MINUTA 

Incheiata .05.2020 


In conformitate cu Primarului municipiului Turnu nr. 365 din 09.05.2020, 
adusa la cuno~tinta publica prin anuntul elaborat In condiliiIe art.7 din Legea nr.5212003 privind 
transparenta decizionala in administratia publica, astazi, data de mai sus, s-au desIa~urat lucrarile 
Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele,judetul Teleorman, la care au 

- 18 consilieri sunt prezen~i, domnul consilier Liviu AngheI lipse~te motivat; 
- personal din cadrul aparatului de speciaHtate al primaruluL 

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

1. Proiect de hoHirare privind vanzarii imobilului platform a betonata in 
264 mp, identificat prin numar cadastral 22816, inscris in cartea funciara 22816 UAT Turnu 
situat In Turnu Magurele, strada Memoriile 2 nr. 90A (15 voturi pentru, ~i 3 abtineri: domnul 
consilier Cracea Claudiu Daniel, domnul consilier Ene Marin ~i domnul consilier nu;"-,,vv. 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de pentru programe de dezvoltare 

administrarea domeniului public !?i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
teritoriului !?i urbanism, protectia mediului, !?i 

2. Proiect de hoUidire privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru desIa!?urarea licitatiei 
publice in inchirierii unui teren In de 1 mp, in Turnu Magurele, 
Bulevardul Independenrei (18 voturi pentru) 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, comunala, 
::lmpn,<ll::lrp<I teritoriului !?i urbanism, protectia mediului, servicii !?i comer!. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind din 
municipiul Turnu Magurele (18 voturi pentru) 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de Cornisia pentru programe de dezvoltare buget

finan~e, administrarea domeniului public !?i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului !?i mediului, ~i 

4. Proiect de hotarare privind stabilirea unor forme de sprijin pentru finantarea pe perioada starii 
de alerta la nivel national a unor cheltuieli de ale structurilor sportive care au pe 
raza municipiului Turnu Magurele (18 voturi pentru) 

Initiator: Primarul municipiului Turnu 
de Comisia InvatAmant, protectie sociala, activitati 

sportive ~i de agrement. 
5. Proiect de privind repartizarea unor !ocuinte construite din fonduri de la bugetul de stat 
ANL, In de lnchiriere pentru tineri devenite disponibile In municipiul Turnu Magurele (18 

voturi pentru) 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: pentru proteclie activitati 

sportive ~i de agrement. 



6. Proiect de hotariire privind aprobarea listei cuprinziind beneficiarii de ajutor social conform 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna la nivelul municipiului 

Turnu Magurele (17 voturi ~i 1 vot impotriva domnul consilier Manea Tudor) 
Initiator: Primarul munieipiului Turou Magurele 
Comisie de Comisia pentru lnvatamant, cultura, soeiala, activitati 

sportive ~i de agrement. 
7. Proiect de hotadire privind aprobarea euprinziind care urmeaza sa efectueze 

actiuni sau luerari de interes local la nivelul municipiului Turnu Magurele (18 voturi penlru) 
Ini~iator: Primarul municipiuJui Turnu 
Comisie de specialitate: Comisia pentru Invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati 

sportive ~i de agrement. 
8. de hotarare privind luare act privind cererea de demisie a Ciobanu Floarea din 

funqia membru in Consiliul de al S.c. SALUBRIT A TE TURNU SRL (18 voturi 
pentru) 

Initiator: Primaml municipiului Turnu MagureJe 
Comisie de pentru publica juridica, ordinii ~i 

publice, a drepturilor cetatenilor. 
9. Proiect privind modificarea H.C.L. nr. 13 (propunere de la Organizatia 

ALOE Teleorman, In persoana doamnei Ionica MirabeJa - 17 voturi DA ~i I vot NU) 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia penlru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i 

Iini~tii publice, a drepturilor cetatenilor. 
10. Proiect de hotarare privind aJegerea pre~edintelui de ~edintii pe durata (domnul 

eonsilier Gheorghe Mihai - 12 voturi pentm, 1 vot impotriva domnul eonsilier Bleiu Constantin ~i 5 
abtineri: domnul Craeea Claudiu domnul consilier Pauneseu Georgica, domnul 
consilier Ene Marin, doamna consilier Mohora Steluta ~i domnul consilier Ragabeja Eugen). 

Inifiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru administratie publica \ocaHi, juridica, apararea ordinii ~i 

Iini~tii publice, a drepturilor cetatenilor. 
11. Prezentarea Raportului de audit nr.22(389)/28.04.2020 incheiat de Curtea de Conturi 

a Romaniei - Camera de Conturi Teleorman $i a Deciziei nr. 8/2020 a Curtii de Conturi a Romaniei 
Camera de Conturi Teleorman. 

12. Proiect de privind aprobarea bugetelor de venituri ~i constituite ~i 
aprobate de ConsiliuI Local pe anul 2020 la nivelul municipiului Turou Magurele (18 voturi pentru) 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servieii ~i comert. 

13. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Spitalului Municipal 
Turnu Magurele (18 voturi pentru) 

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

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

14. Diverse 

Intocmit, 

Insp. Preda ~UI~~"'''' 



