
JUDETUL TELEORMAN 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

HOTARARE 

Prive~te: alegerea pre~edintelui de ~edinta pentru ~edinta extraordinara a 
Consiliului local al municipiului Turnu Magurele din data de 23.09.2021 

Consiliullocal al municipiului Tumu Magurele, judetul Teleorman, 
A vand in vedere: 

referatul de aprobare nr. 123.09.2021 a primarului municipiului 
Turnu Magurele; 
- raportul de fundamentare nr. 135"8 '--I 123.09.2021 al Serviciului juridic ~i 
administratie publica locala; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
municipiului Tumu Magurele; 
- in conformitate cu art.123 alin.(3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

In temeiul art.5 lit. "ee", art. 139, alin. (l) ~i art. 196 alin. (l) lit. "a" din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

HOTAAASTE: 

Articol unic. Pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local al, , 
municipiului Tumu Magurele din data de 23.09.20+1, se, alege pre~edinte de 
~edinta d-l consilier local rLIJ12Ef./771J , care va 
conduce aceasta ~edinta ~i va semna hotararile adoptate de Consiliul Local. 

~12FN7i,,1 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL, 

Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
t"'_-r:r-~ 

Turnu Magurele 
Nr. din 23.09.2021 



JUDETUL TELEORMAN 
Municipiul Tumu Magurele 
PRIMAR 
Nr. 123.09.2021 

REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turnu 

Magurele din data de 23.09.2021 

Potrivit art. 123, alin. (l) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificarile ~i completarile ulterioare, consiliile locale pot 
alege dintre membrii sai, un pre~edinte de ~edinta pe 0 perioada de cel mult trei 
luni. 

Aceasta hotanlre trebuie adoptata cu votul deschis al majoritatii 
consilierilor locali in functie. 

Pre~edintele de ~edinta conduce ~edintele consiliului local ~i semneaza 
hotararile adoptate de acesta. 

Prin H.C.L nr. 84/29.06.2021 domnul Gheorghe Mihai a fost ales 
pre~edinte de ~edinra pe durata determinata, in speta pentru perioada 29.07.2021 
- 28.10.2021. 

Domnul Gheorghe Mihai a anuntat telefonic ca nu poate participa la 
~edinta extraordinara din data de 23.09.2021, astfel 'indit este necesara alegerea 
unui alt pre~edinte de ~edinta care sa conduca lucrarile acestei ~edinte a 
Consiliului local al municipiului Tumu Magurele. 

Proiectul de hotarare supus dezbaterii ~i aprobarii este Intocmit In 
conformitate cu prevederile legale In vigoare. 

PRIMAR, 

DANUT CUCLEA 




JUDETUL TELEORMAN 
Primaria municipiului Turnu Magurele 
Serviciul juridic $i administratie publica locala 
Nr. /35£& 123.09.2021 

RAPORTDE FUNDAMENTARE 

La proiectul de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turnu 

Magurele din data de 23.09.2021 

Prin H.C.L. nr. 84 din 29.06.2021 a fost ales pre$edinte de ~edinta domnul 
consilier local Gheorghe Mihai, pentru 0 perioada de trei luni, respectiv 
29.07.2021 - 28.10.202l. 

A vand in vedere faptul ca acesta nu poate participa la ~edinta 

extraordinara din data de 23.09.2021, propunem alegerea unui pre~edinte de 
~edinta care va conduce lucrarile ~edintei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Turnu Magurele din data de 23.09.202l. 

In conformitate cu art. 123, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, propunem 
aprobarea proiectului de hotanlre privind alegerea pre~edintelui de $edinta 
pentru ~edinta extraordinara a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele 
din data de 23.09.2021. 

SEF SERVICIU, INTOCMIT, 

Jr. Badescu Gratiela Cons. Preda Eugenia 




Judelul Teleorman 

Consiliullocal al municipiului Turnu Magurele 


HOTA.RARE 

Prive~te: modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele 


nr.118/30.08.2017 


Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, j udelul Teleorman, 

A vand in vedere: 

- referatul de aprobare nr. 1?J2.1-fj20.09: 2021 al primarului municipiului Turnu Magurele; 

- raportul de fundamentare nr. 132 f?-Jb· 0'7 2021 al serviciului dezvoltare locala ~i investitii; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 

rerepublicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 27312006 a finantelor publice locale, cu modificarile ~i compleHirile ulterioare; 
- prevederile O.V.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala, cu 
modifidirile ~i compleHirile ulterioare; 
- prevederile O.D.G nr.9312021 privind instituirea unor masuri pentru derularea Programului national 
de dezvoltare locala etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 612017pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, precum ~i pentru stabilirea 
unor mas uri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice; 
- raportul de avizare a1 comisiei de specialitate a Consiliului Local al municipiului Tumu Magurele; 
- in conformitate cu prevederile art. 129 alin.( 1), alin.(2) Iit."b" ~i alin.(4) lit."d" din O.U.G nr.57/20 19 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
In temeiul art. 5 lit. "ee", art. 139 alin.(l) ~i art.l96 alin.(l) Iit."a" O.U.G nr.57/20 19 privind Codul 

administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
HOTARASTE: 

Art.I Hotararea Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.118/30.08.20 17 privind 
aprobarea finantarii din bugetul local al municipiului Turnu Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu 
se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala, pentru obiectivul de investitii " Consolidare 
~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Tumu Magurele", 
se modi fica dupa cum urmeaza : 

1. 	 Articolul I se modi fica ~i va avea urmatorul cuprins: 
"Art.l Se aproba finantarea din bugetullocal al municipiului Tumu Magurele a categoriilor de cheltuieli 

ce 	nu se finanteaza prin Programul national de dezvoltare locala, pentru obiectivul de investitii 

Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu 

Magurele" , in valoare de 113.806,07 lei, inc1usiv TVA". 

Art.II La data adoptarii prezentei, prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Turnu 

~agurele nr.113119.08.2021 Inceteaza aplicabilitatea. 

PRESEDINTE DE SEDINTA., 
(!.Rl'f:in?I4-FLoRef:./71/'1 

Contrasemneaza, 

SECRETAR GENERAL, 


Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian 

Turnu Magurele 
Nr. IJ4- I diS .09. 2021 

http:nr.118/30.08.20


Judetul Teleorman 
Municipiul Turnu Magurele 
Primar 
Nr. ' 2021 

REFERA T DE APROBARE 

La proiectul de hotarare privind modificarea Hotadirii Consiliului Local al municipiului Turnu 


Magurele nr.118/30.08.2017 


Potrivit O.U.G nr.5712019 cu modificarile ~i completarile ulterioare, autoritatile administratiei 
publice prin care se realizeaza autonomia locala sunt consiliile locale ca autoritati deliberative ~i primarii 
ca autoritati executive. Consiliile locale ~i primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice 
locale ~i rezolva treburile publice, in conditiile legii. 

Prin H.C.L. nr. 118/30.08.2017 s-a aprobat finantarea din bugetullocal al municipiului Turnu 
Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanleaza prin Programul national de dezvoltare local a, 
pentru obiectivul de investitii " Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara 
Grad in ita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele" cu suma de 221.700 lei. 

Avand in vedere intrarea in vigoare a O.U.G nr. 93/2021 privind instituirea unor mas uri pentru 
derularea Programului national de dezvoltare locaUi etapa a II-a ~i pentru modificarea art. IV alin. (1) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 612017 pentru modificarea ~i completarea unor acte normative, 
precum ~i pentru stabilirea unor mas uri privind realizarea investitiilor finantate din fonduri publice, sumele 
finantate din bugetul de stat pot fi majorate in vederea finalizarii obiectivului de investitii. 

In consecinta, cheltuielile ce vor fi asigurate din bugetul local al municipiului Turnu Magurele 
pentru obiectivul de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara 
Gradinita nr. 4 din municipiul Turnu Magurele" sunt In sum a de 113.806,07 lei inclusiv TVA. 

A vand in vedere cele expuse mai sus, propun spre dezbatere ~i aprobare Consiliului local al 
municipiului Turnu Magurele proiectul de hotarare in forma prezentata. 

PRIMAR, 

CUCLEA DA.NUT 




JUDETUL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU MA.GURELE 
BULEV ARDUL REPUBLIC II, NR. 2 
SERVICIUL DEZVOLT ARE LOCALA. $1 INVESTITII 
TEL. 0247 - 416451 
FAX 0247 -416453 
e-mail: primariatm@yahoo.com 
Nr. 13276/20.09.2021 

RAPORTDEFUNDAMENTARE 

~ CERT SYSTEMS 

·~~~~.'iJio~5 


Prive~te: Modificarea H.C.L. nr. 118 / 30.08.2017 privind aprobarea finantarii din bugetullocal al 
municipiului Tumu Magurele a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanteaza prin Programul National 
de Dezvoltare Locala, pentru obiectivul de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i 

amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din municipiul Tumu Magurele". 

Primaria municipiului Tumu Magurele a obtinut finantare de la bugetul de stat, prin 
Programul National de Dezvoltare Locala, etapa II, pentru realizarea obiectivului de investitii 
"Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curle interioara Gradini{a nr. 4 din 
municipiul Turnu Magurele, jude{ul Teleorman ", fiind semnat in acest sens Contractul de finantare 
nr. 4247 din 13 decembrie 2017. 

Dupa realizarea proiectului tehnic ~i obtinerea tuturor avizelor ~i acordurilor cerute prin 
Certificatul de Urbanism, au inceput lucrarile la acest obiectiv de investitii. Mentionam ca proiectul 
tehnic a fost realizat respectand-se concluziile ~i recomandarile Expertizei tehnice, efectuate in anul 
2014. 

In timpul executiei diferitelor faze ale lucrarilor, s-a constatat ca Expertiza Tehnica este 
depa~ita, ~i constatarile ~i prevederile acesteia nu corespund cu realitatatea. De exemp1u la 
decopertarea peretilor cladirii gradinitei, s-au constatat fisuri accentuate, la 45°, la pereli ~i 
buiandrugi, fisuri care nu au fost observate la momentul intocmirii expertizei tehnice, sau care au fost 
observate la expertizare dar s-au accentuat odata cu trecerea timpului ~i care puneau in pericol 
stabilitatea ~i rezistenta unitatii de invatamant. 

Tinind seam a de acest lucru a fost actualizata expertiza tehnica, s-au emis noi solutii tehnice 
pentru cre~terea stabilitatii ~i rezistentei cladirii. Adaptarea solutiei de consolidare la situatia din teren 
au condus la continuarea executiei lucrarilor ~i la suplimentarea de lucrari ~i de cantitati de materiale. 
Au fost emise in acest sens, dispozitii de ~antier ~i antemasuratori de catre proiectant, iar 
constructorul care executa lucrarile de consolidare ~i reabilitare la Gradinita nr. 4 din municipiu1 
Tumu Magurele a transmis oierta financiara pentru noua solutie tehnica. 

Dupa schimbarea solutiei tehnice de consolidare din proiectul tehnic, prin actualizarea 
expertizei tehnice, la acest obiectiv de investitii se vor executa lucrari suplimentare, respectiv 
consolidarea fundatiilor, cama~uirea ~i tencuirea mecanizata a peretilor interiori ~i exteriori. 

A vand in vedere adoptarea solutiei de consolidare la situatia din teren, a fost necesara 
actualizarea indicatorilor tehnico - economici, ca urmare a majorarii valorii investitiei. 

Astfel, prin HCL nr. 112 din 19.08.2021 au fost aprobati noii indicatori tehnico economici 
ai investitiei, in valoare de 1.218.437,10 lei, inclusiv TVA. 

Pentru realizarea obiectivului de investitii "Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i 
amenajare curle interioara Gradini{a nr. 4 din municipiul Turnu Magurele", la acest moment, 
finantarea de la bugetul de stat, prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa II, este de 
660.470,00 lei. 

mailto:primariatm@yahoo.com


In prezent, in conformitate cu OUG 2812013 pentru aprobarea PNDL, cheltuielile eligibile 
pentru obiectivul de investitii amintit, sunt in suma de 1.104.631,03 lei inc1usiv TVA, iar cheltuielile 
neeligibile sunt 444.161,03 lei inclusiv TVA. 

Avand in vedere intrarea in vigoare a OUG 93/2021, privind instituirea unor masuri pentru 
derularea Programului National de Dezvoltare Locala, etapa II, sumele finantate din bugetul de stat, 
pot fi majorate, in vederea finalizarii obiectivului de investitii. 

Astfel, se va solicita majorare finantarii de la bugetul de stat de la 660.470,00 lei inclusiv 
TVA, la 1.104.631,03 lei inclusiv TV A, iar diferenta de 113.806,07 lei inc1usiv TV A, va fi suportata 
din bugetul local. 

In consecinla, cheltuielile ce vor fi finantate din bugetul local pentru obiectivul de investilii 
"Consolidare ~i reabilitare corp principal ~i amenajare curte interioara Gradinita nr. 4 din 
municipiu) Turnu Magure)e", sunt in suma de 113.806,07 lei inclusiv TVA. 

Avand in vedere cele menlionate, la data prezentei, HCL nr. 113 1 19.08.2021 i~i inceteaza 
aplicabilitatea. 

Fata de cele expuse, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, propunem spre 
dezbatere ~i aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata. 

~efServiciu, Intocmit, 

Mitrofan Mihaela Mehedintu Medi 


