
Judetul Teleorman 

Consiliullocal al municipiului Turnu Magurele 


PROCES VERBAL 
Incheiat asHizi 20.09.2021 


in ~edinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Tumu Magurele, 

unde participa 19 consilieri din totalul de 19in functie 


Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel deschide ~edinta ~i informeaza Consiliul 
Local ca prin dispozitia nr. 999 din 20.09.2021, acesta a fost convocat de indata in ~edintil 

extraordinara. 
Din totalul de 19 consilieri locali In functie, 19 sunt prezenti. 
Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al 

~edintei ordinare din 19.08.2021 care este aprobat in forma tehnoredactata cu 19 voturi pentm. 
Domnul Pre~edinte de ~edinta Gheorghe Mihai prezinta proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investitia 
"Consolidarea ~i reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfiintul Haralambie (corp c1adire Cl) din 
Municipiul Tumu Magurele, Judetul Teleorman" 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediu1ui, servicii ~i comer!. 

2. 	 Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. nr. 31120.02.2020 
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentm programe de dezvoltare economico-sociala, buget

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

Domnul Pre~edinte supune Ia vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobata cu 19 voturi pentm. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 1 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: se mai tin ore de curs? Ce inseamna? 
Domnul Primar: da, se mai tin cursurile. Clildirea a fost expertizata acum cativa ani ~i nu am 

reu~it sa obtinem finantare pana acum pentm eli in orice program se solicita in primul rand realizarea 
unei expertize tehnice. In anul 2016 sau 2017 Municipiul a solicitat Ministemlui Dezvoltarii, 
Lucrarilor Publice ~i Administratiei prin Compania Nationala de Investitii (CNI) reabilitarea 
Liceului Tehnologic Sfiintul Haralambie. CNI-ul finan!eaza lucrari in prima urgentil. Acum i-a venit 
randul. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: la inceperea lucrarilor se vor mai tine cursuri acolo? 
Domnul Primar: avem exemplu Colegiul National Unirea, in timpul lucrilrilor de reabilitare 

o parte din clase au invatat la alta ~coala. 
Domnul consilier local Vasile Razvan Delcea: 0 jumatate din c1ase au fost mutate la ~coala 

Gimnaziala "Mircea cel Batran". 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: ~tiu ca Liceul Sfiintul Haralambie are nevoie de 

reabilitare, am fost in c1adire. 
Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte supune la vot proiectul, acesta fiind adoptat cu 19 

voturi pentm. 
Domnul Pre~edinte prezintil proiectul de hotarare nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentm. 

Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte de ~edinta dec1ara inchisa ~edinta de consiliu. 
S-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, SECRETAR GENERAL, 
Gheorghe Mihai Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 

INTOCMIT, 
Cons. Preda Em!enia 


