
Judetul Teleormao 
Coosiliullocal al muoicipiului Turou Magurele 

PROCES VERBAL 
Incheiat astazi 23.09.2021 


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

unde participa 16 consilieri din totalul de 19 in functie 


Domnul secretar general jr. Franchevici Daniel deschide ~edinta ~i infonneaza Consiliul Local 
ca prin dispozitia nr. 100 I din 23.09.2021, acesta a fost convocat de indata in ~edinta extraordinara. 

Din totalul de 19 consilieri in functie, 16 sunt prezenti. Lipsesc domnul consilier local 
Gheorghe Mihai, doamna consilier local Mohora Steluta ~i domnul consilier local Constantin 
Virgil-Lucian. 

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al 
~edintei extraordinare din 20.09.2021 care este aprobat in fonna tehnoredactata cu 16 voturi pentru, 
dupa care se supune la vot ordinea de zi a ~edintei aceasta fiind aprobata cu 16 voturi pentru. 

Domnul Primar: avand in vedere ca domnul Gheorghe Mihai care este pre~edinte de ~edinta pe 
o perioada de 3 luni lipse~te de la ~edinla extraordinara, rog sa se faca 0 propunere pentru un 
pre~edinte de ~edinla care sa conduca ~edinta extraordinara de astazi. 

Domnul secretar general jr. Franchevici: dupa aprobarea ordinii de zi, trecem la primul proiect 
de hotanlre ~i va rog sa faceti 0 propunere pentru pre~edinte de ~edinta. Da, va rog! 

Domnul consilier local Mohora Catalin - Marius: propun pentru funqia de pre~edinte pentru 
~edinta de astazi, pe domnul viceprimar Cristea Florentin. 

Domnul secretar general jr. Franchevici Daniel: prin vot 0 sa ale gem pre~edintele de ~edinla 
pentru ~edinla extraordinara de astiizi. Propunerea este adoptata cu 16 voturi pentru. 

Domnul Primar: pana incepe domnul pre~edinte, referitor la procesul verbal de data trecuta va 
aduc la cuno~tinta ca din motive tehnice, ultimele doua ~edinte de consiliu nu au putut fi 
inregistrate, nu semnaleaza tehnic nimic in aparatura pe care 0 detinem. Ulterior, dupa ce au 
ascultat, s-a constatat ca nu a fost inregistrat nimic. Pentru aparatura, care este a Consiliului local, a 
fost contactata finna care ne-a furnizat-o acum 3 sau 4 ani ~i, astazi, am imprumutat aparatura din 
alta parte. Am Iacut aceasta mentiune ca sa ~titi. Cititi cu atentie procesele verbale ale ultimelor 
doua ~edinte, sa lamurim in timp. Deci, nu avem dovada in sistemul electronic a ultimelor doua 
sedinte., , 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: am sesizat ceva, domnule Primar, dar nu este mare 
lucru. Eu am sesizat ceva la discutia pe care am ridicat-o. eu, dar nu este mare lucru. 

Domnul secretar general jr. Franchevici Daniel: Am ~i sunat 0 parte dintre dumneavoastra ca sa 
ne confinnati cele spuse in cadrul ~edintei sa vedem daca am notat corect in procesul-verbal ~i sa nu 
mai fie probleme. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: pe mine nu m-ati sunat, dar nu este nicio problema. 
Domnul secretar general jr. Franchevici Daniel: aveam posibilitatea ~i la ~edinta, atunci cand se 

supune la vot procesul-verbal al ~edintei anterioare sa facem precizarile de rigoare acolo unde s-a 
mentionat gre~it ceva sau daca s-a omis, dupa caz, ~titi foarte bine ca 0 parte din consilieri chiar au 
fost sunati sa ne confinne cele spuse in cadrul ~edintelor, domnul consilier local Nuta Daniel a fost 
sunat spre exemplu. 

Domnul Primar: mi-am pennis sa va chern atat de repede, de la cealalta ~edinta, intrucat aveam 
un material de transmis catre Ministerul Dezvoltarii pentru 0 decontare ~i ieri am fost anuntati ca, 
pana luni trebuie sa punem materialul la dispozitie. Nu ~tiam tennenul ~i va cer scuze pentru 
disconfortul pe care vi I-am creat, chemandu-va atat de scurt, la 48 sau 72 de ore la 0 alta ~edinta. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 15 voturi pentru ~i 0 abtinere 
(domnul consilier local Vilcea lulian). 

PRESEDINTE DE SEDINT A, SECRETAR GENERAL, 
Cristea Florentin Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 

INTOCMIT, 
Cons. Preda Ewzenia 


