
Judetul Teleorman 
Consiliullocal al municipiului Magurele 

PROCES VERBAL 

Incheiat asUl.zi 1 


in ~edinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Magurele, 

unde participa 18 eonsilieri din totalul 19 in functie 


nr. 818/06.07.2021 atributiile de art. din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ eu modificarile ~i eompletarile ulterioare ale Seeretarului al 
municipiului Tumu Magurele, Franeheviei Daniel Eduard Oetavian, au delegate doamnei 

Iulica Gratiela. 
Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela serviciul juridic ~i administratie publica 10caHi, 

~edinta ~i informeaza Consiliul Local ca, prin dispozitia nr. din 22.07.2021, acesta a 
fost convocat in ~edintii ordinarii. 

Din totalul de 18 consilieri locali funqie, 17 sunt prezenti. motivat domnul 
consilier Vilcea Iulian. 

Doamna Iulica Graliela serviciul juridic ~i administratie publica locala, 
supune spre aprobare procesul verbal al extraordinare din 07.07.2021, care este aprobat in 
forma redactata cu 17 voturi pentru. 

Domnul de Cristea Florentin prezinta proiectul ordinii de 
1. juramantului catre domnul consilier local Raicu Marian a fost 

validat Judecatoria prin Incheierea nr. 1118 din 06.07.2021 
2. Proiect hotanlre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tumu 

Magurele nr.112/29.1 0.2020 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii 

~i Iini~tii publice, a drepturilor cetatenilor. 
de hotarare privind aprobarea studiului fezabilitate 1documentatiei de 

a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii "Modernizarea ~i dezvoltarea infrastructurii portuare in portul Tumu Magurele" 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat municipiului, agricultura, gosDodaI 
teritoriului ~i mediului, servicii ~i 

Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului "Modernizarea ~i 

infrastructurii portuare portul Turnu Magurele" In cadrul Programului Operational Infrastructura 
Mare 2014 - 2020, Axa Priori tara 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal ealitate, 
durabil ~i eficient 

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

finanle, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!. 

5. 	 Proiect de hotanlre privind aprobarea documentatiei atribuire pentru licitatiei 
imobilului cartea funciara nr. 21677 

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

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

6. 	 privind Consiliului al municipiului Turnu 
nr.136/23.12.2020 

Initiator: Viceprimarul municipiului Tumu lVtabUl 

Comisie specialitate: Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociala, 
administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 

amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!. 

http:136/23.12


7. Proiect de privind aprobarea Documentatiei a Lucrarilor de Interventii 
(D.A.L.L) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare imobil saUi 

sport corp strada Castanilor, nr.25, municipiul Turnu Magurele In vederea 'infiintarii unui 
spatiu sportiv comunitar" pentru implementarea proiectului "Modernizarea unui spatiu sportiv 
comunitar In zona functionala" 

Ini!iator: Viceprimarul Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru economico-sociala, 

flnanle, domeniului public ~i privat al municipiului, gospodarie comunala, 
teritoriului ~i urbanism, proteclia mediului, servicii ~i comert. 

hoti:irare privind contributiei sub forma de cotizatie a Municipiului Turnu 
Magurele, Consiliul local al Municipiului Turnu In de membru asociat, la 
Asociatia de 

Initiator: Viceprimarul municipiului 
Comisie de specialitate: Comisia programe dezvoltare buget

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

9. 	Proiect hoHinlre privind aprobarea contributiei sub de a Municipiului Turnu 
prin Consiliul al Municipiului Magureie, membru asociat, la 

Asociatia Dezvoltare Intercomunitara "Managementul De~eurilor anu12021 
Initiator: Viceprimarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
teritoriului ~i urbanism, protec}ia ~i comert. 

10. Proiect privind aprobarea contributiei Municipiului Magurele, prin 
Consiliul local al Municipiului Turnu de asociat, la 
Management al Apei ~ , pentru anul 2021 

Initiator: Viceprimarul municipiului Turnu Magurele 
de pentru programe economico-sociala, 

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

11. Proiect de hotanlre privind modificarea Hotararii Consiliului al municipiului Turnu 
Magurele nr. 59/29.04.2010 

Viceprimarul municipiului Turnu Magurele 
de Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

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

12. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol ~j 

stabilirea masurilor pentru activitati nivelul UA T Municipiul Turnu 
Magurele 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat municipiului, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteclia mediului, ~i comert. 

13. Proiect de hotarare privind 	 bugetului venituri ~i cheltuieli al 
- TURNU SRL pe 


Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 

Comisie specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare 
"',",Vl1VlH 

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

14. Proiect de privind constituirea grupului de lucru in vederea identificarii a~ezarilor 
informale, acestora ~i stabilirii masurilor necesare la nivelul Municipiul 
Turnu 

Initiator: 	 municipiului Turnu Magurele 
de specialitate: Comisia pentru invatamant, cultura, protectie sociaia, 

activitati sportive ~i agrement. 
15. Proiect de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ~i repartizarea unor locuinte 

construite din fond uri de la bugetul stat prin in de pentru devenite 
disponibile, in municipiul Turnu Magurele 



Ini!iator: Primarul municipiului Magurele 
Comisie de speeialitate: Comisia pentru Inva~amant, eultura, protectie sociala, 

sportive ~i de 
privind aprobarea listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social conform 

nr. 41612001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2021 la nivelul municipiului 
Turnu Magurele 

Ini~iator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru invatamant, cultura, protectie 

activitati sportive ~i de agrement. 
17. Proiect de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care 

actiuni sau lucrari de interes local la nivelul municipiului Turnu Magurele 
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 

Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, proteqie 
sportive ~i de 

18. Proiect hotarare privind desemnarea a doi membrii In Consiliul Administratie nivelul 
Clubului Sportiv "Dunarea Turris" 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
de speciaiitate: Comisia pentru Invatamant, cultura, protectie socialil, 

~i agrement. 
depusa de domnul Mircea sub nr. 10278/16.07.2021. 

Domnul supune vot cu 17 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte:primul punet al ordinii de zi este juramintului catre domnul 

Raicu Marian al carui mandat a fosr validat de Judecatoria Turnu Magurele prin Incheierea nr. 1118 
din 06.07.2021. 

Doamna jr. Badescu Iulica serviciul juridic ~i publica localil, 
invita pe domnul Raicu Marian depuna juramantul. 

Domnul Raicu Marian depune judimantul ~i semneaza juramantul de credinta. 
Doamna jr. Badescu Iulica Graliela - serviciul juridic ~i administralie publica locala: 

dupa depunerea juramantului, de catre domnul Raicu Marian, la ~edinta de astazi participa 18 
consiliei locali. 

Domnul privind modificarea Hoti'irarii Consiliului 
al municipiului Turnu Magurele nr.ll 10.2020, care are aviz favorabil la de 

specialitate, nefiind discutii se supune vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectu! de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate 

(S.F.) 1 documentatiei de avizare a lucrarilor interventii (D.A.L.L) ~i a indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investitii "Modernizarea ~i dezvoltarea infrastructurii portuare in 
portul Turnu , care are aviz favorabil de la comisia de 

Domnul Pre~edinte: sunt discutii? Va 
Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: am raportu1 de fundamentare 

documentatia tehnica a fost Intocmita 0 firma S.c. in insolventa, puteti sa 
dati cateva detalii? Era in insolventa in momentul intocmirii, a intrat dupa? 

Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela ~ef serviciul juridic ~i administralie publica locala: 
procedura de insolventa nu presupune neaparat ~i falimentul. Procedura de insolventa presupune, in 
prima faza, reorganizarea. Ori, 0 societate aflata in reorganizare desIa~oara activitatea In 
normal, curent, sub indrumarea administratorului. Deci, din punctul acesta de vedere, nu consider ca 
este 0 problema. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: lichidatorului. 
Doamna jr. Iulica Gratiela ~ef serviciul juridic ~i administratie publica locala: da, 

pana la declararea lichidatorului, dar, societatea la momentul respectiv nu a ajuns In 
lichidare, de faliment. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: da, am inteles. Deci, este 'in 
Doamna Badescu Iulica Gratiela ~ef serviciul juridic ~i 
Domnul Pre~edinte: sunt discutii? Va 
Domnul consilier local Daciu . tot referitor la acest punct. Materialul este destul de 

stufos aicL Noi vom vota astilzi acest proiect. Dar, in schimb, nu ~tim exact localia, cum va 
ceva, 0 randare, nu cum va arata.Votam pur ~i simplu. 

Domnul Pre~edinte: doamna Mitrofan, ne puteti explica? 



dezvoltare se propune 
amenajarea pe malul ~i douii pentru 

care vor fi se alimenteazii cu energie 
danele, se 

Domnul consilier local Georgel: mii seuzati eii va i'ntrerup, asta serie aieL Eu vreau sii 
o imagine. Cine a lucrat va:UYJ''-' cii a lucrat pe ceva, pe 0 randare. 

Doamna Mitrofan lVillH;"'-'W serviciu dezvoltare locala: am rulZat un aducii un 
plan de situatie, dar ceea ce 

Domnul consilier local numiir de 
mobilier, numiir de biinci, co~uri 

Doamna Mitrofan Mihaela este Intocmitii In 
conformitate cu HGR nr. 907/20] documentatia. 

obligatoriu sii se facii a~a. 
Domnul Pre~edinte: sii avem cat 
Domnul consilier local avem ~i noi 0 imagine, cum va 
Nemaifiind discutii, domnul supune la vot proieetul de aeesta fiind 

cu 18 voturi pentru. 
Pre~edinte de hotiir:lre privind aprobarea 

"Modernizarea ~i dezvoltarea portuare In portul Turnu 
Programului Operational Infrastructura 14 2020, Axa Prioritarii 2 

multimodal de cali tate, durabil ~i eficient, care are aviz favorabil 
1J'-''-'laUlaL'-', nefiind disculii se supune vot, acesta fiind adoptat eu 18 voturi 

Domnul Pre~edinte prezintii hotiinire privind de 
desIa~urarea licitatiei imobilului 

care are aviz favorabil 
cu 18 voturi pentru. 

proiectul privind modifiearea 
Miigurele nr.l care are aviz favorabil 

se supune la vot, acesta adoptat cu 18 voturi pentru. 
prezintii proiectul privind aprobarea de 

Interventii (D.A.L.L) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
imobil salll de sport corp Castanilor, 

Miigurele Infiintiirii unui spatiu comunitar" pentru 
"Modernizarea unui spatiu sportiv comunitar In zona functionalii", care are 
comisia de nefiind diseulii se supune la acesta fiind adoptat cu 18 

Domnul prezintii proiectul de aprobarea 
cotizatie a Municipiului Turnu Miigurele, prin al Municipiului Turnu 
ealitate de la Asociatia de "Teleormanul", 
2021, care are de comlSla discutii se supune vot, aeesta 
fiind adoptat eu 18 

Domnul Pr.."prl proiectul de hotiirare 
Miigurele, prin Consiliul al Municipiului Turnu 

a:>UvlaL, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Managementul 
1 care are aviz favorabil de de specialitate, nefiind 
adoptat cu 18 voturi pentru. 

prezintii proiectul de 
Municipiului Turnu prin Consiliul local al 
membru asociat, la Management al Apei 1, care are 

favorabil de la specialitate. 

Domnul eonsilier local Nu~a Radu - Daniel: la toate 8, 9 ~i 10 


1:tl:'!;I:t::mt asociere la cele trei a:>U\.,lapl 

Serviciile pe care ca urmare a aSOClern 
justifica cotiza~ia 

Nemaifiind Pre~edinte supune la vot proiectul de hotanire acesta fiind 
adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte proiectul de hotiirare privind modificarea Hotiirarii Consiliului 
al municipiului Turnu nr. 59/29.04.2010, care are favorabil de la eomisia 

nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 18 pentru. 



Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotanlre privind analiza stadiului de inscriere a 
datelor in registrul agricol ~i stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati la nivelul 
UAT Municipiul Turnu Magurele, care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind 
discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri ~i 

cheltuieli al S.C. SALUBRITATE - TURNU SRL pe anu12021, care are aviz favorabil de la comisia 
de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind constituirea grupului de lucru in 
vederea identificarii a~ezarilor informale, evaluarii situatiei acestora ~i stabilirii masurilor necesare la 
nivelul UAT Municipiul Turnu Magurele, care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, 
nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea unui schimb de locuinte ~i 
repartizarea unor locuinle construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, in regim de 
inchiriere pentru tineri, devenite disponibile, in municipiul Turnu Magurele, care are aviz favorabil 
de la comisia de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi 
pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand 
beneficiarii de ajutor social conform Legii nL 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
iunie 2021 la nivelul municipiului Turnu Magurele, care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru ~i un vot 
Impotriva domnul consilier local Manea Tudor. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele 
care urmeaza sa efectueze acriuni sau lucrari de interes localla nivelul municipiului Turnu Magurele, 
care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind disculii se supune la vot, acesta fiind 
adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea a doi membrii in Consiliul 
de Administratie la nivelul Clubului Sportiv "Dunarea Turris" care are aviz favorabil de la comisia 
de specialitate. Va rog sa faceri propuneri. 

Domnul consilier local Nuta Radu - Daniel: propun pentru Consiliul de Administratie la nivelul 
Clubului Sportiv "Dunarea Turds" pe domnul Stanescu Eugen. 

Doamna consilier local Mohora Steluta: propun pentru Consiliul de Administratie la nivelul 
Clubului Sportiv "Dunarea Turns" pe domnul Tapurica Danu!. 

Domnul Prqedinte vreau sa va spun ca domnul Tapurica a fost fotbalist al ora~ului, la fel ~i 

domnul SHinescu a jucat ~i ella Chimia Turnu Magurele. 
Nemaifiind alte propuneri comisia de numarare a voturilor 1mparte buletinele de vot, consilierii 

i~i exercita dreptul de vot. 
Domnul consilier local Mohora Catalin-Marius: in urma numararii voturilor, s-au consemnat 

urmatoarele rezultate: 
- domnul Tapurica Danut - 18 voturi DA; 
- domnul Stanescu Eugen - 18 voturi DA; 

Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela - ~ef serviciul juridic ~i administratie publica locala : 
proiectul de hotarare a fost adoptat. 

Domnul Pre~edinte prezinta solicitarea depusa de domnul Dragoi Mircea inregistrata sub nr. 
10278116.07.2021. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: asta nu inseamna ca suntem obligati sa ~i cumparam. 
Domnul Pre~edinte: ne exprimam doar dreptul de preemtiune, urmand ca in urmatoarele 

~edinte de consiliu sa vedem 0 evaluare, sa vedem 0 expertiza a cladirii ~i tot ce inseamna analiza. 
Este ultima zi in care ne putem da dreptul de preemtiune. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: din cate ~tiu, bani in buget nu sunt prin~i anul acesta. 
Domnul Pre~edinte supune la vot exercitarea dreptului de preem!iune pentru aceasta cladire de 

catre consiliullocal. 
Doamna jr. Badescu Iulica Gratiela - ~ef serviciul juridic ~i administratie publica locala: 18 

voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte: trecem la punctul diverse unde mai sunt doua solicitari 
Domnul consilier local Gheorghe Mihai: dupa cum ~titi apa de la ora~ se pompeaza de la 

Cheson pentru ca, [osta sta!ie de pompare de la Criburi s-a deteriorat ~i nu mai este functionala. De 
o gramada de timp, langa Cheson, in aval ~i amonte, s-au montat a~a zisele pontoane. Pentru cei 
care 



mal, imediat de l<inga cladire. La Criburi 
Montarea acestor pontoane Hl.nga Cheson 

prin posibilitatea ca apa sa fie voh sau 
siguranta sanitara a populatiei. Nu 

ceva ~i sa absoarbe de pompe ~i nu se 
s-a dat un aviz, se ~tie de a~a ceva sau, 

Nu se poate sa punem in peri col populatiei ora~ului. 
nu s-au dat asemenea aprobari. Domnule Istrate, va rog, 

o adresa catre A 

~i in amonte ~i In care este in aval, eel mai 
apropiat, apa se sunt !acute pentru recreere, se se mananea, oamenii au 
necesitati ~i nu am eu bunastarea ~i eu timpului tiber in eonditii bune pentru 
cetatenii ora~ului, ne luam ni~te masuri nu pericol sanatatea 
popuiatiei prin eonsumarea ape posibil a fi infestata. 

Domnul s-a notal. Dati-mi voie sa 
Mu~at de ~i, daca dumnealui vrea sa comenteze ceva prezentata cu 
doua ~edinte in s-a discutat, ati cerut sa 0 reanalizam, va 

Domnul local Mu~at Tudorel: domnule domnilor consilieri,va 
rog sa cu atentie referatul meu de aprobare, nu este un al domnului Mu~at ci este 
cererea cu privire la amplasarea sau montarea in parculetul 
Dorobantului sau In proximitatea acestuia. Eu tree zilnic prin parculet ~i ce vad acolo este 

acum cand nu mai exista nicio toaleta avand In vedere ca gradina 
deci, este imperios necesar montarea sau in proximitate 

toalete publice. Daca nu rna credeti ce spun, va rog, cativa colegi consilieri 
sau pe domnul viceprimar cu mine, sa stabilim 0 zi in parcul 

vedeti cum i~i cat ~i femei. Vedeti ca acolo se 
un numar mare de oameni, nu sunt numai care stau in pare, sunt ~i cei care Yin ~i 

comerciale, cei care-~i vand alti cetateni care traverseaza ~i 
pare, fac necesitatile la este ce se Intampla. ~i acum, mai ales 
ca este cineva, un cetatean care prin pare, 1l putem sa-l punem pe el sa aiba grija de 

publica, daca nu este cineva care sa se va distruge. Este 0 problema ~i de 
ordine publica acest aspect, nu numai ca este 0 un drept al cetaleanuiui sa-~i satisfaca 

pectele fiziologice, deci este necesar. 
Domnul Pre~edinte: de acord cu dar, cum am spus ~i in ~edinta 

trecuta, lucrul acesta inseamna 0 pe investitii In buget, au 
repartizati ~i votati de noi. 

Domnul consilier local Mu~at moment, 0 toaleta ~i 

dupa aceea sa ne gandim la 0 ca suntem ~i noi un municipiu, 
totu~i. 

Domnul Pre~edinte: de acord. 
Domnul consilier local Mu~at nu numai In pare ~i in imediata 

deci, nu numai in parcuiel, este bine, ~i in celelalte 
avem, nu avem nici in parculetu1 Victoria, acolo la statuia Anotimpurilor, 
General Praporgescu. 

Domnul Prqedinte: pareuri de la Victoria ~i de la gara sunt in studiu, acum, ~i vor 
intra in renovare, este posibil acolo a~a ceva. 

Domnul consilier local Mu~at totu~i, va rog pe dumneavoastra sa mergeti zicu 
mine, eu sunt de acord, sa ce se Intampla In parculetu1 Dorobantul. 

Domnul fost discutia ~i am stabilit, la centrala 
care au cam V -am zis, ca sa rezolvam, acum, 

care nu sunt posibile acum. 
Mu~at s-a relocat acea toneta cu inghetata ~i s-a 

"'H'V"'" ~i, comerciantul de acolo se cu 
urat ce se inmmpla. 

ordinea publica, nu ~tiu, eu rna plimb, stau ~i 
centrala, zona ~i ceea ce vad, ceea ce se Intampla in zona 
politist, sunt politist In continuare probleme de ordine publica 
pe strada, nu este un gunoi cum trebuie, toate sunt lovite eu Oi\.;IVQ.I 



lasate sticle, dupa ce au fost consumate, langa banci, se face focul pentru tftntari in parcul 
Dorobantiului, ma~inile care tree, fiecare cu muzica, deci este dezastru ce se intampla ~i daca se 
poate, sa invitam pe ~eful politiei la ~edinta urmatoare. 

Domnul Pre~edinte: la ~edinta urmatoare 0 sa invitam comandatul politiei. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: nu ~tiu ce se intampla ca eu ~tiu ca era bine organizata 

politia de ordine publica, ~i Iaceau patrule in fiecare seara, acum nu ~tiu ce se intampla. 
Domnul Pre~edinte: cum bine ~titi, politia nu se subordoneaza consiliului locaL Dar, 0 sa-l 

invitam pe domnul comandat la urmatoarea ~edinta ordinara. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: domnule viceprimar atunci comisia asta care i se 

spune de aparare a ordinii ~i lini~tii publice ~i a dreturilor cetatenilor, noi, comisia asta de ce 0 avem 
aid daca noi avem aici in atributiunile as tea, adica sa putem sa cerem autoritatii in drept sa 
restabileasca ordinea. Nu putem sa-i dam ordine dar, putem sa-l intrebam ce se intampla. Avem 
camere peste tot, nu sunt vizitate, nu sunt verificate, avem camere in tot ora~ul adica, vedem pe 
camera ~i putem sa stabilim ce se intampla in anumite zone. 

Domnul Pre~edinte: tot timpul ne-am lovit de raspunsul lor ca, in momentul acela, nu a 
functionat camera. De cate ori Ie-am cerut intr-un punct anume, ori nu a mers, ori nu a inregistrat. 
Vom vedea la ce solutie se va ajunge, daca acest lucru nu se va indrepta cu camerele care se 
transmit spre sprijin. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: eu zic tot a~a, noi comisia de ordine publica, sa 
mergem sa vedem la ofiterul de serviciu sa vedeti ca aceste camere functioneaza, sunt acolo pe 
televizor. 

Domnul Pre~edinte: credeti ca eu nu ~tiu ca functioneaza. Domnul Istrate sau domnul Ciupitu 
~titi ca de cate ori am cerut sa ni se dea, de la 0 anumita camera, raspuns, ce s-a Intamplat cu 0 zi 
inainte. Daca nu se va indrepta, 0 sa ajungem in situatia in care yom muta camerele la primarie, ca 
sa putem sa urmarim noi. Pe dan~ii Ii ajuta ~i este foarte bine in momentul in care au un accident 
sau ceva. Cand e yorba de ceva pentru noi, aruncat gunoi intr-o locatie sau altceva, nu a mai mers 
camera sau nu a inregistrat. Deci, ce sprijin primim de la camere? Sa speram ca nu ajungem in 
situatia de a muta centrul la primarie. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: vreau sa intreb, sunt ni~te platforme tumate, in 
parculetul Dorobantului, in parculetul Anotimpurilor, de la Victoria, ~i la Primarie, ce sunt? sunt 
turnate 2/2. 

Domnul Pre~edinte: sunt pentru infochio~curile care se vor monta cat de repede pentru 
obiectivul turistic Cetate. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: multumesc! 
Domnul Pre~edinte: alte discutii in legatura cu referatul Iacut de domnul Mu~at. Daca nu sunt , 

va prezint a doua cerere catre consiliullocal, a doamnei Ghinescu Cristina. 
Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: petentul este prezent in sala ? 
Domnul Pre~edinte: nu. Vreau sa va spun, ca copacul care avea crengile deasupra blocului a 

fost toaletat, am inteles ca este multumita. Mi-am Iacut datoria sa 0 prezint fiind adresata consiliului 
local. Discutiile dintre ei, semnaturile false, nu este treaba consiliului local, nu trebuie sa analizam 
noi. Daca aveti comentarii, va rog. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: sa se faca un raport, sa se prezinte situatia, 
acoperi~uL 

Domnul Pre~edinte: da, domnul Istrate. Acoperi~ul este parte comuna a toti de pe scara, unii au 
vrut sa taie copacul, a1tii nu. Noi I-am toaletat ca sa nu mai deranjeze pe dumneaei. 

Domnul consilier local Nu!a Radu-Daniel: da, sa verifice, a fost 0 petitie, trebuie sa i se dea ~i 
un raspuns. 

Domnul Pre~edinte: sigur, ii dam ~i raspuns, domnul Istrate ~i domnul Ciupitu, face!i 0 adresa 
In care explicati ce s-a Iacut. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: un raport de analiza pe care sa il discutam la 
urmatoarea ~edin!a, situatia in fapt, ce masuri au fost luate. 

Domnul Pre~edinte: daca mai sunt discutii, va rog. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: domnule Mu~at, v-ati interesat cat costa 0 toaleta 

ecologica? 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: nu, concret nu. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: vroiam sa punem in dezbatere sa vedem ce impact are 

asupra bugetului local. Daca ne-am exprimat intentia de preemtiune sa cumparam 0 cladire de 240 
000 de euro ~i nu putem lua 0 toaleta. 



Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: salutara initiativa luata de organizatorii ~edintei, 
toate rubricile meteo anunta temperaturi extrem mari, putem, regim de l1rrYpnt1'i 

cort de ajutor, ca este prea mult de prim ajutor, macar 
tensiune, un cadru medical. unul, pe zona centraJii, putem aceasta 

Domnul incepand mame 1 avem cod portocaliu. De policlinica a 
amenajat un centru de prim ajutor, al doilea la doctorul Atheneu, pe strada Oltului, la Odaia, cu 

asistente medicale de la ora lOla ora 18, perioada de canicula. Mai era al treilea centru 
pnmane fiind in acum, nu a putut fi 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: multumim, un pic de publicitate, problema 
ca sa se 
Domnul Pre~edinte:da, s-a ~i se va 
Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte ~edinta consiliu. 
S-a prezentul proces verbal 'in doua exemplare. 

~EDINTA, 
Cristea Florentin 

INTOCMIT, 
Cons. Muntenescu Marieta 


