
Judetul Teleorman 
Consiliullocal at municipiului Turnu Magurele 

PROCES VERBAL 

Incheiat 30.09.2021 


In ~edinta ordinara a Consiliului Local al municipiului Magurele, 

unde participa 19 consilieri din totalul de 19 in func!ie 


Domnul Secretar general jr. Daniel deschide ~edinta ~i informeaza Consiliul 
Local ca dispozilia nr. 1000 din 22.09.2021 $i modificata prin Dispozitia nr. 1010123.09.2021 
acesta a convocat in ~edinta ordinara. 

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

~edintei extraordinare din 23.09.2021 care este aprobat In forma tehnoredactata cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre$edinte: vrea sa va reamintesc ca acum se impline$te un an de dind noi 

suntem in mandat In Consiliu local. Am lucrat frumos, cu rezultate. Speram ca $i In urmatorii ani 
Consiliullocal va face in a$a incat ora$ul nostru arate mai frumos $i mai modem. 

Domnul Pre~edinte de ~edinta Gheorghe Mihai prezinta proiectul ordinii de zi: 
1. Proiect de hotarare privind actualizarea statului $i numarul de 

personal pentru institutiile $i publice personalitate juridica subordonate Consiliului 
Local al municipiului Tumu Magurele. 

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

finante, administrarea domeniului public $i privat al municipiului, agricultura, gospodiirie 
comunala, amenajarea teritoriului $i protectia mediului, servicii $i cornett. 

2. 	 Proiect de privind modificarea nr.9/31.01.2011 
Initiator: Primarul municipiului Tumu Miigurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe economico-sociala, buget

finan!e, administrarea domeniului public $i privat al municipiului, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului $i urbanism, protectia mediului, servicii $i cornett. 

Proiect de hotarare privind in gratuita Episcopia Alexandriei $i 
Teleormanului a imobilului apattimlnd domeniului public al municipiului Tumu Magurele, 
CinematografTurris situat In str. Vlad bloc 32 apartamente 

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

finan!e, administrarea domeniului public $i privat a1 municipiului, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului $i urbanism, protectia mediului, servicii $i cornett. 

4. Proiect hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal In 
obiectivului "CONSTRUlRE LOCUINTA in municipiul Tumu Magurele, 
Vasile Alecsandri, nr. avand ca beneficiari pe domnul Chiva Nicolae $i pe doamna Chiva 
Violeta 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
de pentru de economico-sociala, buget

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

5. Proiect de privind inchirierii unul imobil-teren In suprafata de 2 mp, 
proprietatea domeniului public al Municipiului Tumu Magurele, situat In Tumu Magurele, strada 
General David Praporgeseu, zona blocului $i aprobarea documentatiei de atribuire pentru 
desIa$urarea licitatiei publice 

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

domeniului public $i privat al municipiului, agrieultura, 
gospodarie comunala, amenajarea teritoriului $i urbanism, protectia mediului, servicii $1 cornett. 

6. Proiect de hotarare privind prin licitatie publica a unor eu suprafata 
14,15 mp apattinand domeniului public al municipiului Tumu in vederea parcarii 
autoturismelor 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 



Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de economico-sociala, 
finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului ~i protectia mediului, servicii ~i comert. 

7. Proiect de hotilrare privind nr. 45/27.08.1999 privind ~i 

aprobarea categoriilor bunuri care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tumu Magurele, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare 

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

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

8. Proiect de hotanire privind repartizarea unei locuinte construite din fonduri de la bugetul de 
stat prin ANL, Inchiriere pentru devenita disponibila, in municipiul Tumu 
Magurele 

Initiator: Primarul municipiului Turnu 
Comisie de specialitate: Comisia pentru proteclie sociala, 

activitati sportive ~i de agrement. 
9. 	Proiect hotanlre privind aprobarea listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social conform 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2021 la nivelul municipiului 
Tumu 

Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia Invatamant, cultura, 

activitati sportive ~i de agrement. 
10. Proiect de hoHirare privind aprobarea listei cuprinzand persoanele care urmeaza 

efectueze actiuni sau lucrari de interes localla nivelul municipiului Tumu Magurele 
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociaia, 

activitati sportive ~i de 
11. Diverse 

Domnul Pre~edinte: In 
Proiect privind aprobarea venituri ~i cheltuieli constituite 

~i aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Tumu Magurele 
Initiator: Primarul municipiului Tumu M:1gurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociala, UUE;l;;l

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

Proiect de hotadire privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al Clubului Sportiv 
pe anul 1 

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

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie 
comunai11, amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i 

de hotanlre privind rectificarea bugetului venituri ~i cheltuieli al Spitalului 
Municipal 

Initiator: municipiului Tumu 
Comisie Comisia programe dezvoltare economico-sociala, UUE;l;;t

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

de privind organigramei, statului de functii ~i numarul de 
personal al unitatii sanitare pub lice cu paturi Spitalul Municipal Tumu Magurele. 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare 

finan!e, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie 
comunala, teritoriului ~i urbanism, protec!ia mediului, ~i 

privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor Interventie ~i 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea zonelor degradate 
(parcuri) din fata ~i zona Victoria" din Municipiul Tumu judet 

Initiator: municipiului 



de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget
finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiuiui, agricultura, gospodarie 
comunala, amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comert. 

Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare a Lucrarilor de Interventie 
(DALI) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Alei pietonale ~i 
amenajari zona de promenada ~oseaua Alexandriei" din Municipiul Tumu 
Magurele,judet Teleorman. 

Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociaUi, buget

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

de privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tumu 
nr.120/19.08.2021. 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru Invatamant, protectie sociala, 

activitati sportive ~i de agrement. 
Domnul supune la vot ordinea de zi Impreuna cu proiectele din afara ordinii de 

aceasta fiind aprobata cu 19 voturi pentru 
Domnul proiectul de hotarare nr. 1 care are aviz favorabil la comisia 

de specialitate. Da. va domnule consilier! 
Domnul consilier local Ragabeja Engen: vreau Intreb ~i eu ceva. Am vazut la anexa 

3A din hotarare, la statuI functii Ia Centrul de gazduire temporara, un post de conducere care este 
administrator cu studii medii iar, posturile de executie, inspector cu studE superioare. Adica, studii 
medii pentru un post de conducere, Intreb ~i eu? 

Domnul nu In cadrul _ precedenta 
hotarare, doar suplimentarea cu doua posturi pentru asistent solicitarilor mari 
care Ie avem din partea cetatenilor cu probleme de handicap. 

Domnul consilier local Ragabeja am crezut ca este gre~eala. 


Domnul Primar: Atata tot, nicio modificare nu exista. 

Domnul consilier local Ragabeja .LJY''',",l1 


Domnul consilier local Nuta am 0 in statuI de functii, personalul 

alocat aparatului de lucru al Consiliului local, al aparatului propriu al Consiliului local, cine este 
persoana care ocupa aceasta functie? 

Domnul Primar: nu avem, nu? 
Domnul consilier este vacant? 
Doamna Fartade Mariana - compartiment resurse umane: este vacant. 
Domnul local Radu-Daniel: , 
Nemaifiind discutii se supune la acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia 
de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 

Domnul proiectul de hotarare nr. 3 care are aviz favorabil de Ia comisia 
de 

Domnul Primar: daca-mi permite~i, pana se trece la vot, avem astazi printre noi, ca invitat, 
pe Preasfintia sa domnul Chirita Nicu, vicar al Alexandriei ~i Teleormanului ~i 

ne care a fost motivatia solicitarii din partea de a 
Cinematograful Turris. va spune dumnealui cuvinte, ca istoric, ~tim cu 

totii din anul 2009, hotarare de guvem multe astfel imobile statului roman, 
apartinand "Sahia , au fost date ditre autoritatile locale sub anumite condilii, ~i anume: a se 
pastra destina!ia de cinematograf, a se investi in respectivele imobile ~i a se difuza 75% din proiectii 

fie proiectii romane~ti, Noi nu am reu~it, datorita lipsei fondurilor, nici sa reabilitam, nici 
circuit. Mai mult amt, din 2017, nu noi am Iacut 0 catre 

Compania de Investitii in vederea reabilitarii unuia dintre cele doua cinematografe 
teritoriul municipiului, ne-am gandit atunci cu tolii ~i impreuna cu Consiliullocal 

Cinematograful Flacara fiind ~i un imobil patrimoniu, neexistand posibilitatea, la 
respectiv, C.N.I.-ul sa ambele imobile. Deci, ne-am oprit cu totii atunci la Cinematograful 

A mai 0 tentativa prin anul 2013, cred, sau anul 201 0 solicitare de inchiriere a 
Cinematografului Turris din partea unui economic ce i~i desIa~ura Turnu 
Magurele dar, nu a participat la automat trebuia indeplineasca conditiile stabilite de 
hotararea de lZuvern. timDuL cel Dutin in ultimii 3 ani. au fost Dutin au fost 3. 4 interventii 



anuaJe cetfilenilor din blocul de apartamente, intrucat acest imobil, 30% din acest imobil se 
afla incorporat in blocul 32 de apartamente. Datorita degradarii foarte avansate, au ineeput ~i 

proprietatile de acolo aiba probleme. 
Acum cateva luni In a aparut solicitare din partea EpiscopieL ~i cu 

vreau sa ~i cu Episcopia am stat la ~i am solutie, din punct 
vedere al juri~tilor, ~i trebuie conditii stabilite in 
hotararea de guvem care, este valabila pana in anul 2024, daca nu rna in~el, nu Gratiela? 

Doamna jurist Badescu Gratiela, serviciul juridic ~i administratie publica locala: da, 15 
ani de la emitere. 

Domnul Primar: 15 ani de la emitere. Va preasfintia voastra, ne adresati cateva 
cuvinte despre care a fost motivatia 

Preasfintia Sa domnul Chirita Nicu, vicar al Episcopiei Alexandriei ~i Teleormanului: va 
mullumesc pentru acest prilej care ni-l oferiti, prin 
Episcopul Alexandriei ~i Teleormanului, motivez intr-un fel anume noastra ca 
acest imobil sa devina un reper, nu numai In ora~ul Tumu Magurele, un reper in ceea ce prive~te 

la nivelul Patriarhiei. Am ineeput aceste demersuri beneficiind de 
bunavointa domnului Primar, a colaboratorilor dumnealui, in acest sens, ne-am sustinut aceasta 

~i de dorin!a binevoitoare a autoritatilor din Tumu Magurele ca acest transfer sa 
fi Iacut. In acest sens, cum mai devreme ~i domnul Primar, am luat eu de la 
Ministerul Culturii, acest imobil se afla In patrimoniul Romania Film, societate care este in 
subordinea Ministerului Culturii, care este in insolventa in acest moment, ~i atunci a trebuit, evident, 
In colaborare numai cu Ministerul CulturE, in acest sens am rug at ~i un de la Ministerul 
Culturii, a venit in ora~ul dumneavoastra ~i am putut sa gasim cele mai bune solutii pentru ca 
ajungem, iata, astazi pe ordinea de cu a noastra. 

Dorim ca acest imobil, 0 data preluat prin bunavointa transformam 
un centru cultural, pastoral, misionar, in care pastram, conform legislatiei vigoare, inclusiv 

filme, evident, eu un conti nut documentar, se va pastra sala propiu-zisa, poate 
in alte dimensiuni ~i faptul ea intentionam, ca 0 pe luna toti preotii din judelul Teleorman sa 
participe la intalnirile gazduite de acest centru cultural, pastoral, misionar, pe care vrem sa-l a~ezam 
in acest imobil. Soeotesc ca este un beneficiu ~i pentru ora~ul Tumu Magurele ~i apoi, evident, 
devine un lucru ~i pentru Alexandriei ~i Teleormanului care nu 
de 0 perm ita sute preoti, personalul nostru, inclusiv personalul 

aproape 900 de 
am socotit, ea nu intamplator, toate sunt de la Dumnezeu, ca toate sunt de sus Inspre 

oameni, am gandit apelam la bunavointa autorita!ilor, in speta, a Consiliului local al municipiului 
Turnu Magurele. 

In in care hotarare consiliu local va beneficia de votul domniilor 
evident ca noi yom prelua, conform textului ~i conform legislatiei consemnate in rapoartele de 
specialitate ~i in textul hotiirarii de consiliu local, ramanand ca in exclusivitate, In sarcina noastra, sa 
intre refaeerea aeestui imobiL Socotesc ea este un beneficiu pe care-l impartim, noi ca institutie, in 
Alexandria ca reprezentare, dumneavoastra, aici prin faptul ca preluam 0 cladire care este destul 
incomoda, ~i in peisajul urbanistic, apoi mai este incomoda ~i pentru locatarU care sunt in imediata 
vecinatate a acestui imobiL Noi asigurand, atilt autoritatilor, in pe dumneavoastra citt ~i 

locatarii ca acel spatiu va deveni un spatiu in care se vor desIa~ura actiuni cu specific 
biserieesc, cu un beneficiu, cum spuneam devreme, imparta~it comun. 

Prin urmare, v-am doriti bunavointa ~i sa votati in sensul In care 
am solieitat prin cererea care am acum cateva luni Primariei Municipiului Turnu 
Magurele. Va multumesc ca mi-ati acest prilej de a va spune cateva euvinte ~i cu 
yom colabora ~i aici inainte ~i va asiguram ca locul se va transforma intr-un spatiu 

~i pentru dumneavoastra dar ~i pentru Alexandriei ~i Teleormanului. 
Va multumim tare mult! 

Domnul Pre~edinte: mu1tumim Preasfintia Voastra! 
Nemaifiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte: multumim, Preasfintia Voastra daca dore~te, votul a fost in 

proiectul de hotarare a 
Preasfintia Sa domnul Chirita Nicu, vicar al Episcopiei Alexandriei ~i Teleormanului: nu 

putem decat va multumim! 
Domnul Primar: multumim ~i noi! Buna 



uomnul pre~eC1mte prezmta proiectul de nr. 4 care are favorabil de la 
de specialitate. 

Domnul consilier local Georgel: vreau intreb: de ce este necesar un Plan 
Urbanistic Zonal pentru 0 construc!ie privata? 

Domnul Primar: pentru ca In zona respectiva in Planul Urbanistic General nu este prevazut 
constructie de tipul acesta, cu 1, dadl nu rna in~eL Planul Urbanistic General expirat 
valabilitatea de 11 ~i nu reu~im sa-l 

Domnul local Daciu Georgel: 
Domnul Primar: nu ~tiu va spun ca suprafata. Domnule Istrate! 
Domnul Tinei, ~ef serviciu ~i gospodarie comunala: foarte 

raportu! de fundamentare, a depa~it procentul de ocupare. 
Domnul Primar: a depa~it procentul de ocupare ~i trebuie Intocmirea unui 
Nemaifiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul prezinta proiectul de hotadire nr. 5 care are aviz favorabil de la comisia 

specialitate, discutii se la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 6 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 7 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 8 care are favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte proiectul de hotarare nr. 9 care are favorabil de la 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru ~i 1 vot 
impotriva (domnul consilier local Manea Tudor). 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 10 care are aviz favorabil la comisia 
de nefiind discutii se supune vot, acesta adoptat cu 19 voturi 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul, privind aprobarea bugetelor de venituri ~i 
cheltuieli constituite ~i aprobate de Consiliul anul 2021 la nivelul municipiului Turnu 
Magurele care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, 

Domnul Pre~edinte: bugetul de venituri ~i cheltuieli se voteaza conform legii, pe capitote, 
subcapitoie, titluri, articole, alineate, dupa caz ~i pe anexe. Proiectul de hotarare are avizul comisiei 
de 

Avand In vedere: 
- adresa nr. 1487/25.08.2021 ~i nr. 1634117.09.2021 ale D.G.F.P. Teleorman; 

adresa nr. 9554/16.08.2021 I.S.J. Teleorman; 
- adresa nr. 3046/20.09.2021 a ~colii Gimnaziale "Mircea eel Batran; 
- adresele nr. 2231 1.09.2021 ~i nr. 1.09.2021 ale ~colii Gimnaziale nr. 4; 

nr. 755124.09.2021 a Spitalului Municipal Tumu Magurele; 
raportul fundamentare nr. 13864/28.09.2021 al urbanism ~i gospodarie comunala; 

- raportul fundamentare nr. 13764/27.09.2021 al Serviciului dezvoltare locala ~i investirii; 
se rectifica bugetul de venituri ~i cheltuieli astfel: 

parte a venituri: 
- alin. 04.02.01 - defalcate din impozitul pe venit se majoreaza prevederea bugetara cu 

sum a de 587 mB lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 04.02.04 - defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 

se prevederea bugetara cu suma de 41 mii lei - discutii se la vot, acesta 
fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- alin. 11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate 1a nivelul comunelor, ora~elor, municipilor, sectoarelor ~i Municipiul Bucure~ti se 
majoreaza prevederea cu suma de 87,80 mii - nefiind discutii se supune vot, acesta 
fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

11 Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor se majoreaza 
prevederea cu suma de 242 mii - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 
19 voturi pentru; 

- alin. 37.02.03 - Varsaminte din de funqionare pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 
20 mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

http:37.02.03
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- ann. j I.UL.U4 - Varsammte din sectiunea de funclionare se majoreaza prevederea bugetara 
cu suma de mB - nefiind discutii se supune vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi 
pentru; 

La partea de cheltuieIi: 
- cap. 51 - Autorita!i publiee ~i actiuni externe, subcap. 51.0 1.03 Autorita~i executive, 

titlul II Bunuri ~i servieii, alin - Alte obieete de inventar se majoreaza prevederea 
bugetara cu suma de 30 lei nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi 

- cap. 51.02 Autorita!i pub lice 54.02.10 - Servicii publice comunitare 

evidenta a persoanelor, Titlul II Bunuri ~i alin. 20.01.30 - Alte bunuri ~i 


intretinere ~i func~ionare se majoreaza prevederea bugetara eu suma de 50 lei 
se supune vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 


- cap. Invatamant, subcap. 65.02.03.01 - invati\mant pre~colar, titlul n - bunuri ~i 

20.01.30 bunuri ~i 'intretinere ~i func!ionare se majoreaza 
prevederea bugetadi cu suma de mE discutii se Ia acesta fiind adoptat eu 
19 voturi pentru; 

- la Titlul XIII - Alte active nefinanciare, alin. .01.30 - Alte fixe, se prevede suma de 
30 mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- cap. 65.02 - invatamant, subcap. 65.02.03.02 - invatamant primar, titlul II - bunuri ~i servicii: 
20.01.03 - iluminat ~i forta motrica se majoreaza prevederea bugetara cu suma 

10 mii lei - nefiind discutii se supune vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 
- alin. 20.01.04 - apa, canal ~i salubritate se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 1 mii 

lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 
- aBn. 20.01.05 - Carburan!i ~i lubrefianli se majoreaza prevederea cu suma 2 mii 

lei - nefiind discutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 
- alin 20.01.06 - de sehimb se diminueaza eu sum a 2 lei 

nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind eu 19 voturi 
- alin. 20.01.08 - Po~tt'i, teleeomunieatii, radio, tv, se majoreaza prevederea bugetara eu suma 

de 4 mii lei - nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 20.01.30 - alte bunuri ~i servieii pentru intretinere ~i functionare se majoreaza 

cu suma de 125 mii nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi 
pentru; 

- alin. 20.04.02 - materiale sanitare se diminueaza prevederea bugetara cu suma de 10 mii lei 
nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- alin. 20.04.04 - se diminueaza prevederea bugetara cu suma 5 mii lei 
nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- la Titlul alte aBn. 59.01 - se diminueaza bugetara cu suma 
77,60 mii - nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind cu 19 voturi pentru; 
- la Titlul XIII - Alte active aBn. 71.01.30 - active se prevede suma de 15 
lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- cap. 65.02 Invatamant, subcap. 65.02.04.01. - Invatamant seeundar Titlul II 

Bunuri ~i servicii, alin. 20.01.03 - iluminat ~i foqa motrica se prevederea 
bugetara eu suma de 1 mE lei - nefiind discutii se supune vot, acesta fiind adoptat cu 19 
voturi pentru; 

20.01.30 aite bunuri ~i Intretinere ~i se 
bugetara eu suma de 1 mii lei nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat 

eu 19 voturi pentru; 
- alin. 20.06.01 deplasari interne se diminueaza prevederea cu suma de 1 mii lei 

nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 20.13 - se bugetara cu suma 2 mii 

nefiind discutii se supune la acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 59.01 - Burse se diminueaza prevederea bugetara cu suma de 96 mii lei - nefiind diseutii 

se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
la Titlul XIII - Alte active nefinanciare, alin. 71.01.30 - Aite actlve se suma 

10 mii lei nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
cap. 65.02 - Invatamant, subcap. 65.02.04.02. - Invatamant secundar superior, Titlul II -

Bunuri ~i servicii, alin. 20.01.30 alte bunuri ~i pentru ~i functionare se 
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maJoreaza prevederea bugetara eu suma de 180 lei - nefiind diseutii se supune la vot, aeesta 
fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

la Titlul alte cheltuieli, alin. 59.01 - se majoreaza bugetara cu suma de 
261 mii lei - nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 

cap. 68.02. Asistenta sociaHi, subcap. 68.02.04 - Asistenta acordata persoanelor invarsta, titlul 
II bunuri ~i 

- alin. 20.01.30 alte bunuri ~i intretinere ~i funetionare se prevederea 
bugetara eu suma de 1 mii lei - nefiind discutii se supune vot, acesta adoptat eu 19 voturi 
pentru; 
- cap. 70.02 Locuinte, servieii ~i dezvoltare publica, subcap. 70.02.50 - Aite servicii in domeniul 
loeuintei, serviciilor ~i dezvoltarii comunale, la titlul XIII - active nefinanciare: 

alin. 71.01.30 - alte active fixe se prevederea bugetara eu suma 110 lei 
nefiind discutii se suplme la vot, aeesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

Avand in nr 7603/28.09.2021 a Spitalului Municipal Turnu Magurele, se 
rectifiea bugetul de venituri ~i cheltuieli astfel: 

La partea venituri: 
- alin. 10.08 - Venituri din servicii se majoreaza prevederea bugetara eu suma 

8,57 mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 10.01 DonatH ~i sponsorizari se prevederea bugetara eu suma de 10 mii 

lei discUlii se supune vot, aeesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
alin. 10.10 Subventii de la bugetele locale pentru cheltuielilor curente In 

domeniul sanata!ii se majoreaza prevederea bugetara eu suma de 15,80 mii - nefiind diseutii se 
supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- alin. 10.14 - Subventii de la bugetul local pentru finan!area eheltuielilor de capital din 
domeniul se prevederea bugetara cu sum a de 84,20 mii lei - nefiind diseutii se 
supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 

La partea de cheltuieli: 
- cap. 66.2F - sani3.!ate, sucapitolul 66.2F.06.01 
- la titlul I cheltuieli de personal,alin. 10.01.0 I - Salarii de - se diminueaza prevederea 

eu suma de mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 
voturi pentru; 

- alin. 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani, se cu suma 
86,09 mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- alin. 10.02.01 Tiehete de masa se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 14 mii lei 
nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 

- alin. 10.02.06 - Tiehete vacanta se majoreaza prevederea bugetara eu suma de 13,85 mii 
nefiind discutii se la vot, aeesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- la titlul II bunuri ~i servicii, 20.01.04 apa, ~i se majoreaza 

prevederea eu suma 19 mii - nefiind se supune vot, acesta fiind adoptat cu 
19 votun pentru; 

- alin. 20.01.08 - Po~ta, telecomunieatii, radio, tv, se majoreaza prevederea bugetara cu suma 
de 2,90 mii - nefiind discutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

- alin. 20.01.09 - Materiale ~i prestari de servicii eu earaeter functional, se 
eu suma 1 mii nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 

alte bunuri ~i servicii pentru ~i se 
cu suma de 22,90 mii lei - nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat 

reparatii eurente se prevederea bugetara eu suma de 10 mii lei 
nefiind diseulii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
alin. 20.05.01 Uniforme ~i eehipament se diminueaza prevederea bugetara cu suma 5 mii 
nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 

- alin. 20.05.30 - alte obiecte de se majoreaza prevederea bugetara cu suma de 29,37 
mii - nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 

- la titlul - plati efectuate anteriori ~i In anul eurent se majoreaza 
eu suma de 86,09 mii lei - nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat 

eu 19 voturi pentru; 
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- HUUl AU! actlve nennanclare, aIm. 71.01.30 aite active fixe se majoreaza prevederea 
eu suma de 84,20 mii lei - nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 19 

voturi pentru; 
Avand Tn nr. 141122.09.2021 a Clubului Sportiv "Dunarea Turris " se reetifica 

bugetul institutiilor din venituri ~i subventii astfel: 
La partea de venituri: 

- alin. 10.01 - DonatH ~i sponsorizari se prevede sum a de 53 mii lei - nefiind discutii se 
supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 

La partea de cheltuieli: 
67.10 - Cultura, recreere, religie, 67.10.05.01 

- Titlul I - Cheltuieli de personal, la 10.01.12 - Indemnizatii platite unor persoane din 
afara unita!ii se majoreaza eu suma de 121 mii lei - diseutii se 
la vot, acesta fiind adoptat eu 19 votun pentru; 

- Titlul II - Bunuri ~i servicii, alin. 20.01.05 - Carburanti ~i lubrefianti se diminueaza 
prevederea bugetara eu suma de 3 - nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 
19 voturi pentru; 

- alin. 20.01.30 - bunuri ~i servieii pentru intretinere ~i se majoreaza prevederea 
eu suma 5 mii lei - nefiind diseutii se la vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi 

pentru; 
- alin. 20.03.01 - hrana pentru oameni se majoreaza prevederea bugetara cu suma 18 mii lei 

- nefiind diseutii se supune vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru; 
- alin. 20.05.30 Alte obiecte de inventar se bugetara cu suma de 3 

lei - nefiind diseutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 19 pentru; 
- alin. 20.30.30 Aite eheltuieli eu bunuri ~i se bugetara cu suma 

de 1 mii lei nefiind discutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru; 
Nemafiind diseutii domnul Pre~edinte supune la vot proiectul hotarare in ansamblu, 

conform anexelor nr. 1, 1.1, 1.2, 1.3, anexa nr. 1, ~i anexa nr. aeeasta fiind adoptat cu 19 
votun pentru. 

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

eheltuieli Clubului Sportiv "Dun area anul2021 care are aviz favorabil de la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 votun pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotadire privind rectificarea bugetului de venituri ~i 
cheltuieli al Spitalului Municipal Tumu Magurele care are aviz favorabil de la comisia 

nefiind discutii se vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi 
prezinta proiectul de privind actualizarea statului 

funerii ~i al unitarii sanitare eu paturi Spitalul Municipal 
Magurele care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, 
aeesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte proiectul de privind aprobarea Documentatiei 
a Lucrarilor de Interventie ~i a indicatorilor tehnieo-economici pentru obiectivul investitii 
"Reabilitarea (parcuri) din fata garii ~i zona Victoria" din Munieipiul Tumu 
Magurele, judet Teleorman care are favorabil de nefiind discutii se 
supune la vot, acesta fiind adoptat cu 19 voturi pentru. 

Domnul Pre$edinte prezinta proieetul hotarare privind aprobarea Documentatiei de A vizare 
a Lucrarilor de Interventie (DAU) ~i a indicatorilor tehnieo-economici pentru obieetivul de 
investitii "Alei pietonale ~i amenajari peisagistice pentru zona de promenada ~oseaua Alexandriei" 
din Municipiul Tumu Magurele, jude! Teleorman care are aviz favorabil la comisia de 
specialitate, nefiind discutii se supune vot, acesta fiind adoptat eu 19 voturi pentru. 

Domnul Pre~edinte prezinta proiect de hotarare privind completarea Consiliului 
Local al municipiului Tumu nr. 120/19.08.2021 care are favorabil de la comisia de 
speeiaiitate. 

Domnul eonsilier local Nuta Radu-Daniel: este 0 completare la consilii Ie de administratie? 
Domnul da, cutuma a fost acum ca toti sunt functionari ai 

primariei sau personal contractual. Domnul viceprimar va 0 propunere tot din cadrul colegilor 
din primarie. 

Domnul da,va 
Domnul Cristea Florentin: propun pentru Lieeul Tehnologic Haralambie" pe 

doamna Preda Eugenia. 
Domnul Primar: este si in saUi. coleQ:a de la administratie locala. 
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uomnUl vleepnmar Cnstea Florentin: ~i pentru Liceul "General David 
Praporgeseu" pe doamna Dan 

Domnul Primar: componenta serviciului buget contabilitate ~i eontracte. 
se voteaza, va informez ea, inainte a intra ~edin~a de consiliu, am primit telefonic, 

neoficial, informatia la C.N.1. ca astazi s-a stabilit ca~tigatorul licita~iei de reabilitare a Casei de 
Cultura. A~teptam sa primim ~i oficial. inseamna 3, 4 luni de proiectare ~i apoi executia, dupa 
8 ani primeIe demersuri. Niciodata nu este tarziu. Doi ani ~i opt luni au fost necesari 

intocmirea 
Nemaifiind propuneri eomisia de numarare a voturilor imparte buletinele vot, 

eonsilierii i~i exereita dreptul de vot. 
Domnul eonsilier local Mohora Catalin-Marius: In urma numararii voturilor, s-au consemnat 

urmatoarele rezultate: 
- doamna Preda Eugenia 19 voturi DA; 

doamna Dan Larisa voturi 
Domnul general jr. Franchevici Daniel: proiectul hotarare a fost adoptat. 
Domnul a trece la ultimul punct ordinea ~i anume "Diverse" 

vreau anunt ell. dumneavoastra luat la cuno~tinta de de Nationala 
"Habitat", Filiala Turnu Magureie, reprezentata aici de domnul Eugen. 

Domnul Primar: cred di am tacut mai multe exemplare, Ie aveti In salii, le-ati avut ~i in mapa, 
sunt ni~te propuneri Habitatului din punetul dumnealor vedere Impreuna cu aparatul 
de speeiaiitate din cadrui ~i cu responsabilii asociatiei de proprietari vom chiar 

dori un grup de la PSD, unu, doi colegi, de la PNL unu, doi la PMP, 
chiar ca ~i 0 comisie analizati, studiati impreuna eu aparatul de speeialitate care va 
furnizeze informatiile din ~i impreuna sa luam 0 decizie in functie de propunerile pe care Ie fae 
dumnealor. Poate ~i eu imparta~ese ce propune domnul Mocanu ~i aici rna refer strict la chestiunea 
de care ne lovim de 2 ani de in Turnu Magurele cu coeficientul de repartitie. Undeva dumnealor 
spun Ro~iori, de toate asociatiile de proprietari de la proprietar ~i apoi 

catre nu este lege, sunt obligati, poate fi ~i 

decizia consiliului dar nu, din punctul meu de vedere poate nu putem 0 impunere, 
numai cine dore~te, putem da 0 hoUirare, dar ~i pe de alta parte, ea poate fi atacata in contecios. La 
Ro~iori nu exista niciun fel de hoUirare de consiliu, aceea a fost bunavointa administratorilor de a se 
incarca eu chestiunea aceasta. pacate, la noi, in Turnu Magurele doar 4 dintre asociatii acest 

incaseaza tot, mai pUlin bineinteles, curent, ce tine de apa, canal, intretinere, 
gunoi. Cu surprindere constat ea eel bine, pentru pe buna dreptate, ceea ce 
semnaleaza domnul Moeanu In doeumentul acesta, nimeni, nici de la Apa Serv, nici cei de la 
Primarie nu ~tie eel mai bine ce se petrece, eel din cadrul de asociatie proprietari ~tie cine lipse~te 
cine e plecat la tara, e plecat strainatate, absolut tot, dar cine vrea sa se intereseze. Din 
punctul meu de vedere, cu toata responsabilitatea proprietarilor de apartamente din Turnu Magurele 
este 0 in cu asoeiatiile de proprietari. anul 2019, starea 

am impreuna cu vieeprimarul sa la toate adunarile Prin lege, 
intre I ianuarie ~i 31 daea nu in~ei, rna corectati, domnule Mocanu ~i domnule Istrate, 
este obligatoriu sa aibe loc adunarile generale asociatiilor de proprietari. Noi atunei am apucat 

participam, ered ca la sau 15 ~edinte din 30 pentru ca a venit ehestiunea cu starea de urgenta, 
in 15 atunci, ~i s-au sistat toate. 0 delasare totala, in sensul in care, daca intr-o asocialie de 
proprietari cu 400 de apartamente erau prezente 6 persoane dintre care toate 6 erau doamne, normal 

acolo unde nu sunt interesati ~i conducerile dainuiese, nu rna domnul Mocanu care este 
din 1976, dar este asociati lui, nu ea illaud acum ell. este aici, dar mai bine. 

eu va propun, ~i se consemneze, facem 0 comisie a consiliului local, cu 
aparatul de specialitate, ei va dezbata ce este in ee a propus domnul Mocanu ~i impreuna 
o imbracam sub forma unui de hotarare. Cine se va oferi punctul diverse la ~edinla 
ordinara de luna viitoare, nu conteaza, pot fi 5 de la PSD, 5 de la PNl~, care are disponibilitate ~i 
care are timp sa dezbatem chestiunea aceasta, invita. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: sunt 1ntru totul de acord, intocmim un proiect de 
hotarare pentru urmatoarea ~edinta facem infiintarea acestei comisii, facem propunerile, supunem la 
vot ~i dam drumul treaba. 

Domnul da, nu ~tiu daea printr-o de consiliu putem 0 comisie, 
dar studiem. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: studiati problema, a~a mi se pare, printr-o 
hotarare consiliu. 



LlV1l111Ul rnmar: S1Umem ~l a~a !acem daca este. 

Domnul Pre~edinte: vreau sa va anunt domnilor ~i doamnelor eonsilieri ea avem la ~edinta 


noastra invitati domnul eomandant al Politiei Tumu Magurele ~i avem ~i pe doamna 
Polaris. Deci, va rog, In ~edintele anterioare au fost ridieate foarte multe 

probleme ~i, va profitam de prezenta eelor doi, sa lamurim unele aspecte eare framanta 
cetatenii ora~ului Tumu 

Domnul Primar: imediat, terminam subiectul cu ceea ce am discutat ~i 
domnule Pre~edinte, chiar daca este invitat domnul Mocanu, sa spuna ,,~ta 

Domnul Pre~edinte: da! 
Domnul Primar: va yom coopta ~i pe dumneavoastra In comisia de lucru 
Domnul Mocanu, vicepre~edinte Liga Nationala "Habitat" Filiala Tumu Magurele: 

multumesc! Vreau sa aduc la cuno~tinta Consiliului local cateva chestiuni grave. 
Domnul Primar: dar pe sCUli, domnul Mocanu 
Domnul Mocanu, Nationala "Habitat" Filiala Tumu Magurele: chestiuni 

foarte grave pe care trebuie la ~i anume: atat fumizorului ill. 241/2006 
~i ill. 19612018 nu au norme de aplicare metodologice, motiv pentru care se 

anumite articole. Mai departe, avem pe fie care bloc montat apometre de bran~ament care reprezinta 
delimitarea instalatiilor fumizorului de instatiile interioare ale asociatiilor de proprietari. 
spune, cum spuneati dumneavoastra, domnule Primar, Legea spune clar ~i lor" ~i 

peste acest delimitare, nu are voie fumizorul intre In instalatiile 
interioare ~i nici bran~ament, asta Ii In exclusivitate asociatiilor 
de proprietari, administratorilor. Mai departe, aceste contoare de 14 sau 12 ani de dind s-
au montat, nu s-au verificat. 

Domnul Primar: domnule Mocanu, iertati-ma va intrerup, am ati scris In 
material, colegilor consilieri Ie-am Tnmanat materiaIul, haideti sa nu mai pierdem timpul ~i yom 

a~a cum am stabilit impreuna cu dumnealor aici, da? 
Domnul Mocanu, vicepre~edinte Nationala "Habitat" Filiala Tumu Magurele: neaparat 

trebuie cum ali dumneavoastra, ne intalnim cu autoritatea publica, local a, cu 
primaria, creionam ce trebuie ~i trecem la 

Domnul Primar: a~a yom face. 
Domnul Mocanu, vicepre~edinte Liga Nalionala "Habitat" Filiala Tumu Magurele: la ora 

actual a asociatiile sunt cam scapate de sub control. 0 asociatie nu e ca vrea ea sa sau nu. 0 
asociatie se constituie pentru ni~te sarcini, iar aceste sarcini nu se Pai ce, eu doar 
salariul 

Domnul domnule Mocanu, este Pe spune exista 
obligativitatea constituirii asociafilor de proprietari, dar pe de alta parte, acolo unde s-a desfiintat 
cum Ii obliga? nu spune, ca nu au norme. Cum Ii obligam sa se constituie? Strangem 200, de 
apartamente ~i Ii caram dupa noi sa facem 0 asocia!ie? Aici este 0 problema mare. 

Domnul Mocanu, vicepre~edinte Liga Na!ionala "Habitat" Filiala Tumu Magurele: eu numai 
vreau spun: ali fost cu noi la ultima ~edinta, cu Mereuta, la Primarie, cu toate 

dumnealui i se admite unele advertente, sau scapari sau altceva. Impreuna cu 
Consiliul hotaram anumite chestii ca ne fie bine. vreau spun, este foarte important, 

lor, nr. 1 art. 37 (b) de la bran~ament se repartizeaza proportional eu 
consumul 

Domnul. 
Domnul Mocanu, vicepre~edinte Nationala "Habitat" Turnu Magurele: este foarte 

important ce va spun, s-a dus la ANSC, a modificat ~i a spus, Ia articolul acesta, nu, se 
egal pe apartament, proprietate imobiliara, rara ca mai mentioneze doar cele care au consum. Nu 
este posibil la Tumu ce se intamp!a, pui apartamentele neutilizabile, 
nelocuite, pui apa. Nu se a~a ceva! 

Problema cetatenilor de de la blocuri va crea de exemplu, Nitu Aurel 
dat demisia. ~i am ~i eu 0 sumedenie de probleme pe care mi Ie ridica mie cetatenii de etnie 

roma. 
Domnul Primar: domnule Mocanu, nu putem constitui hotarari de consiliu pentru romani sau 

romi. lar, domnul Nitu nu trebuia dea pentru a dat apa la Domnul Nitu era 
administrator care a avut 0 divergenta cu ni~te ceta!eni de etnie roma ce ~i-au cumparat apartamente 
I'n blocul dumnealui. Acum, nu trebuie, ca au tipat aia, sa-~i jucariile ~i sa piece acasa, sa fim 



H.;;U d dVUL lUI.: U ~eamla a Autonta!u tentoriale de Ordine Publica (ATOP), organism 
constituit la nivelul Consiliului judetean, eu 16 membrii, pre~edinte consilier judetean, daca nu rna 
In~el, vicepre~edinte, doamna subprefect, sunt inca 5 consilieri judeteni In componentiL ~i-au 

pentru au fost ni~te probleme dezbatute ~i se cam 
lunar, este un forum consultativ ~i au fost multe probleme dezbi:ltute mai mult din zona Turnu 
Magurele, din municipiul ~i din comune. Domnule comandant, sunteti membru sau ati 
doar ca invitat? 

Domnul Voinea Catalin comisar ~ef Polilia muncipiului Tumu Magurele: am fost invitat. 
Domnul Primar: este inspectorul ~ef de la politie ca membru, de pompieri, jandarmerie ~i 

ordinea de zi au fost activWitile deta~amentului de jandarmi Tumu Magurele, activitatea ~i 

bilantul Politiei municipale Tumu Magurele, deta~amentului de pompieri ~i a~a mai departe. Am 
fost ~i eu invitat ca autoritate locaia, ~i toate cele trei organisme de ia nivelul municipiului Tumu 

au din punct de al ~i al statisticilor stau mai bine fata de media 
na!ionala. Acum li avem aici atat pe domnul comandant cat ~i noul de ordine publica. 
prezenta!i dumneavoastra, va rog frumos! 

Domnul Oancea Adrian Cristian, comisar directia ordine de la intai septembrie 
am fost numit ~eful biroului de ordine pUblica. 

Domnul da, domnule consilier! 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: eu mai aveam ~i ceva spus pentru asociatia 

trebuie aici ~i acel compartiment de intra-jutorare a asociatilor de proprietari din 

Domnul consilier local Nu!a Radu-Daniel: postul este vacant. 
Domnul Primar: nu, avem. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: trebuie inUirit ~i sa mearga la asociatiile astea 

proprietari ~i Ie indrume in activitate, pentru ca unele asociatii nu sunt desfiintate, desfiintarea lor 
are loc in instanta de judecata, ele nu mai lucreaza. 

Domnul domnule consilier, scnptlc sunt, componenta lor, pre~edinte, 

administrator, comitet au dat bir cu fugitii. Scopul compartimentului, obligatoriu prin este a 
indruma, a controla financiar contabil ~i acolo unde sunt depistate probleme de natura penal a sau 
altceva, se sesizeaza organele competente. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: da, asta am ~i eu. 

Domnul Primar: dar 'indrumi, daca vrea fie indrumat. Nu cred ca exista administrator, 


sau membru intr-o asociatie care la primarie, sa ceara un 0 ~i nu fi 
fost ajutat. Nu putem ne ducem dupa fiecare, hai te invat. Noi am organizat la nivel de 
municipiu ~i cand am atestatele, dind se alte primarii nu au administratorii 
ca ia atestatul, noi am Iacut cursul, ~i luat bani. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: ~i cum se pot retrage atestatele, domnule primar? 
Domnul Primar: Ie instanta. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: eu voiam aduc la cuno~tinta domnului comandant ~i 

domnului de publica, pe care il felicit pentru funcfia ocupata, cateva ordine 
publica, pentru tot sunt Vreau sa spun zona a municipiului sunt mai multe 

printre care ~i romi. grupuri tineri se aduna pe banci, care sunt pentru 
~i tulbura ordinea ~i lini~tea publica. Adica, patrulele ordine publica care 

~i catre aceste grupuri care: consuma alcoolice, bat cu 
bauturi in lovesc ~i rastoarna co~urile de gunoi, tulbura, prin aceste fapte, ordinea 

~i lini~tea publica, joadi barbut unii dintre ei, in special in parculetu1 Dorobantul se consuma 
bauturi alcoolice ~i timp de zi. Pe linie rutiera vreau sa va spun ca, se opresc autoturisme pe 
bulevardul Independentei, acolo unde sunt indicatoare cu stationarea ~i oprirea se 
formeaza grupuri ~i difuzeaza muzica, acest aspect deranjeaza lini~tea ~i ordinea publica a 
cetiitenilor care, de ori ne Intanesc ne trag maneca ~i ne spun "uite, sunt autoturisme, faceti 
ceva nu ne putem odihni". Intorc autoturismele la ceas, acolo unde, prin indicator intoarcerea 
este intezisa, sau circula pe strada 1 Mai, intra pe dupa blocuri ~i tot a~a. Aialtiiieri, un de 
tineri, s-au urcat pe capota, unul il ducea pe celalalt ~i unul arunca bani, era de etnie roma, este 

cu monedi'i din asta mai mica, dar ca arate la oameni, nu ~tiu sunt 
sau ce au vrut 

Domnul Voinea Catalin comisar ~ef Politia muncipiului Tumu Magurele: i s-a Iuat permisul 
de conducere. 

Domnul eonsilier local Mu~at Tudorel: la Profi, care are ~i program pe timp de noapte, se 
diferite QruDUri de tineri care. consuma bauturi acolo. stiu nu se vand bi:luturi alcoolice 



acoto, la magazmul respective pe timp de noapte, dar ei Ie procura de undeva ~i tulbura cetatenii de 
ia care nu se pot odihni sau care au diferite probleme. 

De asemenea, in parcarea de la timp noapte, se aduna cu ma~inile, tot 
grupuri de care drifturi auto, consuma bauturi alcoolice, chiar au fost apeluri la 11 mi-au 

cetatenii, la politie. 
In piata municipala, vreau mai spun, domnule comandant, in zilele de sfunbata este 0 

aglomeratie mare pe auto. stationeaza pe auto, la in jurul de strada 
Mihai Eminescu, chiar in zona de unde nu mai poti nu te mai poti incadra la 
stanga, la dreapta, iar multi dintre ei vreun motiv anume, cu autoturismele trec prin 
piata, blocand activitatea acolo, in piata. Daca puteti, cumva, in zilele samhata, eu !?tiu ca este 

de personal, cum era cftnd puteam descongesionam circulatia acolo. 
Asta a fost pentru dumneavoastra, ~i acum vreau spun ceva ~i Consiliului local, vreau sa 

Intreb, domnule Primar, in cu toaletele publice, am inaintat un referat de aprobare. 
Sunt Intrebat, au publice in bftleiul municipal !?i ca alea ar fi in 
municipiului ~i cli ar fi bune puse in parculetu1 Dorobantu1ui, nu ~tiu care este situatia. 

Domnul consilier local Manea Tudor: numai 0 secunda, domnule Pre~edinte, ca sa nu trecem 
de la una la alta 

Domnul Pre~edinte: da, va domnule consilier! 
Domnul eonsilier local Tudor: vreau doua lucruri clare, nuntile in 
~i inmormantarile in cimitir, in special minoritatii rome. Anul aeesta, de nuntile din 
s-a depa~it foarte mult masura adica, au blocat straziIe, inclusiv cu nu puteau 

treaca ma!?inile, politiei ~i doar pe pe care Ie li:isau. Trebuie 0 solutie la 
aceste probleme pentru mijlocullocuitorilor cre~te foarte mult vizavi aceste nunti 
~i mai ales pentru aeeste nunti sunt, majoritate minoritatii rome. La cimitir, de ori l!?i fac 
pomeni, scot din gardul dmitirului, pun masa acolo ~i stau acolo cate 3 ore. Nu-i vede absolut 
nimeni? Nu I'ntr-un sau altul, banuiesc in colaborare cu jandarmeria, ~tiu ca nici doua 
persoane, un barbat ~i 0 cat sunt I'ntr-o patruIa sa Ie tina piept dar totu~i trebuie rezolvate ~i 
aceste probleme. 

A vern 0 problema Profi de central, din punctul meu este pierdut total controlul, 
intra ma~ini, scutere, pot sa afirm, am 0 filmare in care se vede cum politie vine, pleaca !?i 
pune pe tambal", 11 avem aid ~i pe pre~edintele de la acea intr-un fel sau 
altul aceste probleme trebuie rezolvate. 

nuntile minoritiWi rome care blocheaza straziie, nu mai vorbim de muzica care 
tot ora~ul, 0 auzim de peste tot, inmormantarile la feI, eu muzica data la maxim. Nu am vazut 

lHl,.;!vdata 0 interventie forta. lucru ~i la Profi de la Va multumesc frumos! 
Domnul da, ceva completat? 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: da, in legatura cu acele ecologice care au fost 

in bftlei ~i care, rna intreaba eetatenii, puteau fi puse in parculetul Dorobantului ~i puteau fi folosite 
pentru nu toaleta publica in zona centraIa a municipiului. ~i, doi, am deschis discutia acum 
ceva timp cu placile bronz de la statuia Dorobantului, s-a urmarit ceva? nu Ie gasim ca Ie 
punem acolo arata deplorabU monumentul. 

Domnul Primar: nu ~tiu va raspund acum cu placile rog notati. 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: era ~i 0 coroana care reprezenta regatul Romaniei, 

care era undeva ~tiu acum ceva timp era la muzeu, nici nu pe au 
Domnul Primar: nu, 0 chiar se ~i cu ajutorul poiitiei, acum 3 ani se 

dar nu pot va spun, undeva ar fi trebuit sa lasate. Nu pot sa va spun 
acum dar rna informez pentru ~edinta urmatoare. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: dar, dadi tot facem cele doua parculete, parcu!etul 
"Anotimpuri", parculetul de la haideti nu Ie abandonam ~i pe celeialte. 

Domnul Primar: domnule consilier, parculetul de la ~i parculetu1 Victoria sunt printr-un 
amplu destinat pe parte cultural !?i promenada este prins in acela~i 
proiect ~i cartierul de Rampa Garii ~i celelalte strazi sunt toate 

dedicat pentru a~a ceva. nu a!? fi hagat parcul Tudorica sau parcul 
Mircea? erau pozilie centraia, dar !inta noastra este, cand va aparea pe parcuri 0 cum am 
avut pentru Parcul Municipal prin POR (Programul Operational Regional) ~i am obtinem 
finantare ~i pe acestea Ie yom introduce automat ~i in special la parcuri yom incerca reabilitarea lor 

dotate cu toalete ori fixe, ori mobile. 
Referitor la ceea ce des pre din baleL Cred Ie domnul Cone, nu? 
Domnul Cone Cornel. director S LOCAL URBAN S.R.L.: avem trei toalete. 



uomnUl pnmar: cum Ie goliti? 

Domnul Cone Cornel, director S.C. LOCAL URBAN S.R.L.: vidanjam. 
Domnul Primar: vidanjati. Dar, daca noi Ie aducem In parcul Tudoriea, putem sa faeem 0 

incercare, va deveni un focar, va spun eu. 
Domnul Pre~edinte: domnule Primar, daea-mi sanepidului interziee a~a ceva. 

Toaletele amplasate eu acordul din zona. Dueeti-va la dornnul Moeanu sa ia 
la el, sa ia aprobare de la ca sunt de eu montarea toaletelor. 

Domnul consilier local Mu~at Tudorel: domnule Pre~edinte, avem un aprobare 
inaintat Consiliului local cu 40 de cetateni din zona care au semnat. Nu puteti sa-rni spuneti rnie 
acest lucru. 

Domnul Pre~edinte: au semnat doar care stau banca, nu locuitorii din blocuri 
Domnul consilier local Mu~at pai ~i ce? nu 0 miroasa pana acolo. Gasim 0 situatie 

cu 
Domnul Pre~edinte: aceasta intentie a rnai fost Iacuta. Luati legatura cu doamna director 

Petculescu, care va pune la dispozitie toata documentatia, toata legislatia sa vedeti ce inseamna, ce 
implica montarea unei toalete. 

Domnul Primar: inclusiv 0 de la Directia de Sanatate Publica care, pentru toalete 
in nici un caz nu da. Acelea sunt temporare, folosite la speetacole, mitinguri, nu sunt 
permanente, ar trebui la alirnentare cu apa cat ~i la canalizare. 

Dornnul consilier local Mu~at Tudorel: am inte1es. 
Domnul Primar: ~i In prirnul rand, domnul Cone a vidanjare. A veri autorizatie pe 

ma~ina de vidanjare? 
Domnul Cone Cornel, director S.C. LOCAL URBAN 
Domnul ob!inut, da? ~tiu ca ati fost ~i ali avut autorizatia 

vidanjati toalete gospodariilor din Magurele ~i Odaia 
Domnul consilier local Manea Tudor: am ~i eu 0 intrebare, vizavi de toalete, am inteles 

ca sunt foarte scumpe eele care indeplinesc conditiile, nu neaparat pentru anul aeesta, po ate pentru 
la anul, printr-un proiect. 

Domnul Primar: am spus mai devreme, suntem atenti ~i eoneentrati pe ee finantari apar pe 
Vreti dizlocam acum, 50-70 mii euro pentru un proiect, ne apueam pentru anul 

viitor construim 0 toaleta parcul Mircea ~i una in parcul Tudorica ~i apoi ca~tigam un 
proiect ~i sa demoHlm totul? Va pun 0 'intrebare? Haideti gandim foarte sincer. Beneficiari ai 
unor toalete In parcul Tudorica sunt persoanele care au tarabe ~i persoanele care joaca remmy ~i ~ah 
acolo. 

Domnul local Daciu . ce oferiti celor care au tarabe acolo? Ie-ali oferit 
20 ani? 

Domnul Primar: ee Ie oferim? 
Domnul consilier local Daciu Georgel: unde fac nevoile. Le-ati aprobat puna tarabe 

acolo. 
Domnul Primar: domnule consilier, ori va adresati cu intentie, ori nu cunoa~teti. 
Domnul consilier local Daciu nu rna adresez cu intentie 
Domnul Primar: nu am aprobat eu domnule. 
Domnul consilier local Daciu eu nu am vorbit dumneavoastra. 
Domnul Primar: Primarul executa ce Consiliullocal. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: a aprobat consiliul, dar vedeti cum se fac aprobarile, 

ridicam doar asta 
Domnul Primar: Doamne ! Insearnna ca-i jigniti pe ceilalti colegi 
Domnul consilier local Daciu doar asta facem, ridicam din maini, haideti 

venim ~i eu solutE. Sa ridieam mana sus este foarte simplu. ~i cu solutii. Tot timpul 
vaietati ca nu avefi solutii. vina au cetatenii nu au unde nevoile? 

Domnul Primar: dar dumneavoastra, vedeti eli nu avem solutii ? 
Domnul consilier local Daciu pai vad 
Domnul Primar: dar ~i dumneavoastra puteti cu solufii. 
Domnul consilier local Daciu sunteti pIatiti In primaria asta. 
Domnul Primar: dar ~i dumneavoastra sunteti pIatit propuneti. am cu solutia 
Domnul consilier local Daciu zi zi faeeti acela~i lucru,veniti la serviciu. 
Domnul domnule consilier, eu va propun, In ~edinta urmatoare, 0 investitie pentru 

anul urrnator. cu 30. 40 mB lei de finantare. dar sa si sursa. 



uurnnUl consmer lOcal UaclU propuneti, pe parcurs yom ~i sursa. Cum s-au 
gasit ~i pentru altele, se ~i pentru asta. 

Domnul Primar: 'inainte propunere trebuie identificam sursa. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: identificati-o. 
Domnul Primar: pai unde 0 caut domnule, votat bugetul mai vedeti cum se 

impart 0 mie, doua de lei. 
Domnul consilier local Daciu George!: nu ~tiu, solutia, trebuie sa gasim. Atunci haideti 

ne dam toti demisiile ~i sa mergem acasa. 
Domnul Primar: . 
Domnul consilier local pai nu. toti, ~i dumneavoastra. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: pentru e simplu, ~titi. 

Domnul Primar: pai dati-va. 
Domnul local Daciu Georgel: dati-va dumneavoastra, daca nu gasiti solutia. 
Domnul Pre~edinte: haideti fim serio~L 
Domnul local Daciu Georgel: pai sa fim serio~L 
Domnul Primar: rezolvat pe toate, nu am rezolvat toaleta. Daca asta va e tinta, m-am 

de dumneavoastrii. 
Domnul consilier local mergeti sa Ie spuneti nu Spuneti-Ie lor pe 

tonul asta. 
Domnul Primar: daca studiati ~i erati putin atent A fost aprobat proiect 1n cadrul Consiliului 

local, propunere pentru Fondul de Dezvoltare ~i Investitii, desfiinfat anul trecut sau acum un an ~i 
jumatate, in care a fost prins a zona ~i automat eliminarea a tot ceea ce este acolo, daca nu 
studiati ce punem la dispozitie. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: dupa atalia ani nu sunt toalete. Asta e mai 
Domnul Primar: am rezolvat totui, ~i nu am Iacut doua toalete. 
Domnul consilier local Daciu nu reu~im Intr-o localitate gestionam 

gunoaiele menajere ~i cu problemele astea facem restul ca de aici pleaca totul, nu 
Intelegeti? 0 sa ~i doamna la Polaris acum 0 vedem cum gestionam gunoiul din 
ora~ul acesta. 

Domnul Pre~edinte: concret, domnule consilier, 0 avem doamna de la Polaris aieL 
Domnul consilier local Daciu Georgel: 0 s-o 'intreb pe doamna de la Polaris. 
Domnul Pre~edinte: 0 clipa, pentru domnii de la politie mai sunt Intrebari? 
Domnul Voinea - comisar de politie:: mai am 0 imi penniteti. 
Domnul Pre~edinte: va rog dornnule. 
Domnul Voinea Catalin - comisar ~ef de politie: vreau colaboram, chiar am colaborat cu 

domnul Manea ~i am identificat persoane. Referitor la patrula, vreau va spun ca in analiza IacuHl, 
In luna iulie si august am avut in de 0 singura patrula. Va dati searna, 0 singura patrula pe tot 
ora~ul. Ne ajutati foarte mult, daca ceta~eanul direct la poli!ie pe numarul acesta 41 1 
ajungem foarte repede, adica redirectionam patrula care se afia Pe Magurele 0 trimitem in Catanga 
sau in Odaia. Cum a fost cu ma~ina aceea, cineva a sunat, ne-a ajutat mult. Apelati, noi 
suntem prompti la solicitarile dumneavoastra. Va mul~umesc. 

Domnul va multumim. 
Domnul Primar: vreau sa tineti cont ca doamna de la Polaris care participa astazi, daca am 

inteles, este inlocuitoarea ~efului de sucursala, care este in concediu medical, bolnav COVID. 
Doamna Ionica VaH-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: este in medical 

din septembrie pana 7 octombrie. 
Domnul Primar: doamna este din municipiu, 0 cunoa~te!i ~i a~ vrea ingaduitori cu toate 

ca a semnat 0 cumulte acuzatii. ati semnat-o, nu? 
Doamna lonica VaH-Sonia - Polaris Holding: da 
Domnul Pre~edinte: domnule consiler, va rog! 
Domnul consilier local Manea Tudor: doua chestiuni am: despre levigatul care curge din 

ma~ini plus, jurul tomberoanelor sunt munti de gunoi 
Doamna Ionica Vali-Sonia proiect Polaris Holding: au intr-adevar ni~te 

probleme, la prelungirea contractului, dnd noi am fost anuntati, 'in luna aprilie, ca nu 0 se ni se 
mai prelungeasca contractul concesiune. Atunci ar fi trebuit predate autovehiculele, 
autocompactoarele ~i nu puteam mai un grafic de reparatie. Acum, in acest moment, 
avem recuperat 70 de miliarde lei vechi. Din aceasta suma aproximativ 4 miliarde lei Ii avem de 
recuperat de la Tumu Magurele. Noi facem tot ceea ce ne este putinta reparam aceste ma~ini. 
Intr-adevar au fost niste orobleme. dar nu sunt. In ceea ce orivesc containerele. in Tumu 
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sum '+0 ae planOrme, toate plattormeie sunt dotate eu eel putin doua eontainere, aaea nu 
trei, pe Hl.nga ciopotii materialul seleetiv. De~i la nivelul munieipiului Turnu Magurele sunt 
aproximativ 8 mB - 9 mii de persoane care locuiesc la bloc uri ~i platesc acest serviciu, ~i se folosesc 
de aceste platfonne. Pentru acest sunt suficiente de containere. In municipiul Turnu 
Magurele, astazi, se folosesc liS containere pentru au iniocuite, nu ~tiu 
daca aveti dumneavoastra cuno~tin!a, in 2 saptAmani ale luni, au fost 
containere noi in platforme. 

Domnul Primar: din 115. 
Doamna lonica YaH-Sonia - manager proiect Polaris Holding: 
Domnul Primar: la 
Doamna lonka Vali-Sonia manager de proiect Polaris Holding:: imi cer 

containere sunt acum existente. 
Domnul Primar: doamna, ~i au fost inlocuite 
Doamna Ionica YaH-Sonia - manager proiect Polaris Holding: au fost inlocuite 23. 23 sunt 

noi. Cele care au la acest moment, nu necesita decat dotarea cu rori, punerea unei roli sau 
maxim doua. 

Domnul toti din aceastil saia ~i rna refer la consilieri. 
Domnul local Daciu prezinta doamnei la fotografii. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: dumneavoastra blocu!ui, puteti 

duceti in una din astea gunoiul selectiv? 
Domnul Primar: domule consilier ce ati aditat, ca sa ~tim ~i noi? 
Domnul consilier local Daciu iotografii cu platforme 
Doamna lonica VaH-Sonia - manager de project Polaris Holding: probabil data de 

24. 
Domnul consilier local Daciu Georgel : nu poti duci gunoiul selectiv. 
Domnul Primar: pe rand, va rog. 
Doamna lonica VaH-Sonia - manager proiect Holding: nu este 0 mare iluzie, daca 

vreti la yin cu fotografii. La DI cum se nume~te platiorma? 
Domnul consilier local Mu~at Tudorel: in POS, este de de 

proprietari, nu ali adus niciodata nici 0 acolo. Nu ali schimbat nimic, au rotile 
din ma~ina curge exact cum spunea domnul eoleg consilier. 

Domnul Pre~edinte: va rog pe rand, nu se poate consemna discutia in procesul verbal. 
Domnul doamna, eu daca fi in locul cinci de sunteti 

aici, nu ave!i cum sa eunoa~teti problemele ora~ului. venit eu 0 poezie, data de 
domnul Stanculeseu, domnul Stanculescu este direetorul dumneaei. Eu eu colegii din 
primarie, vieeprimar, administrator public, juri~ti, 0 dezbatem de un an ~i ceva. Luati loe doamna. 

seurt va spun eu, ce se intampla in Tumu Magurele. Este ~i inregistrata ehestiunea, 0 

puteti cere. Pana in 2017 sau 18, pentru ca faceti dumneavoastra aici vorbire, ea din 2013 sau 
2008 nu s-au :facut nu ~tiu ce, finna Polaris pHitind din bugetul propriu eolectata In plus, 
acest lucru :fadindu-l din 2013 pana in prezent. Practic firma Polaris finanleaza colectarea de~eurilor 
din ora~ul Tumu Magurele eu eantitatea care este colectata ~i nefacturata. Pana in 2017, rog 

corectati daca gre~esc anii, nu era prevazut in legislatie autoritatea locala trebuia 
se ingrijeasca de eontractele lui Polaris, nicaieri. Cum a intrat Polaris in Turnu Magurele ~i a 
Inceput str'inga gunoiul daca nu contracte cu economici ~i cu cetateanul de la bloc 
sau de la easil. Cum putea des:fa~oare aetivitatea? 

Doamna lonka YaH-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: Polaris a venit in 20 13 ~i a 
incheiat contracte cu eetatenii, respectiv cu agentii economici. 

Domnul Primar: doamna, 2017 sau 2018 apare 
autoritatea In care ne ~i pe nOI, locala, in eontraetelor unui 

Legislatia spune, acolo unde nu se po ate Incheia contract autoritatea locala introduce la 
eetatean, la taxe ~i impozite. Cetateanul conform eontraetului de delegare de gestiune cu norma 
stabilita la nivelul judetului Teleorman de 24,34 pe la bloc sau de la casa. Polaris 
trebuia vina la ~i spuna nu poate ~i sa faca dovada. Firma Polaris a venit dupa 
aparitia legii ~i au prezentat dovada. Aduceau in~tiintarile :facute de sau incasatori, nu 
cum se numesc la dumneavoastra, la primarie, pe jumatate de A4 legate cu elastic ~i in care 
semna casierul Incasator nu a putut contractu!. era dovada? M-a Intrebat pe mine 
domnul Staneulescu, sau cine era atunei, cum dovada? Sa cetateanul cu mana lui nu 
vrea. 



uoamna iOnICa Vall-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: daca l:t:U:1~t:(1UUI 
trebuie sa scrie eu mana lui, casierii no~tri ce ar trebui fadl? 

Domnul Primar: doamna, doamna alta solutie erau recomandatele, auzit de $titi cat il 
costa pe Polaris, in anul ace la, la 7 mii de oameni scrisori recomandate, pana 200 de 
milioane lei. era dovada. Apoi eu cei 7 mii se prezenta la primarie ~i legea ne forta sa 
introducem la taxe ~i impozite. Dar ~i-au tacut ambitia. nu puteam sa introdue la taxe ~i 
impozite, nu daca cetateanul Popescu a discutat cu casierul, nu aveam nid 0 dovada. In 
2019 a fost schimbata!?i obliga nol, pe UAT cautam. Finna de gunoi sta bine mersi 
~i n01 UA T -ul, am dislocat toata primaria, prin de la 
suntem 26 de mii 500, la suntem 25 de mii 400 ~i dind am luat-o din in suntem 20 

mii. Cei 20 mii fluctueaza, sunt prin strainatate sau 1n alte Dupa ce n01 I-am intodus 
taxe Yin cu hartie, astazi 1i introducem, doua zile Ii scoatem ca fac dovada ca au bilete 
avion sau contract de munca In Spania. la nivel de munidpiu sunt la taxa, dec! primarie 
3354 ~i 10922 de sunt Polaris sub contract. Ded un total de 14200. 
Acum domnul Stanculescu, to ate spune domnule trebuie sa plate~ti cat arunci. Suntem 
de acord, platim cat aruncam. trebuie tot gunoiul din Turnu Nu mai 
cum 0 dam, 14200 persoane tnmultit cu 24,34 da 0 cantitate gunoi care tot ce 
pleaea din Turnu ~i ehiar depa~e~te, seriptie, 20 de mii de persoane pentru 

24,34 este ireal. Cetateanul produce mult mai mulL problema nu 
nteresea2:a Polarisul, este problema UAT-urilor, care suntem membre ADI care a fost un 

tambalau total, anul trecut In cand s-a schimbat conducerea. ADI care 
toate 96 de U AT-uri, ar trebui modificat, daca aceasta norma ar fi reala ca ~i cantitate, 
faca studii, sa faca ceva, nu ar mai apare diferenta, pe care 0 sustine domni~oara sau doamna, de 
sute de kilograme ce duc dumnealor ~i ce contracte sunt. Aid sunt multe probleme 
domni~oara. Imi 1n hartie ca saptamanaJ se ridica redclabilul, fals. $titi dind sa ridicat 

? Alaltaieri dupa 2 saptamani ~i jumatate. Noi unnarim, doamna, zilnic avem intalnire 
in primarie cu responsabilul mediu, cu ~eful comunale ~i vorbim numai de gunoi. 

avem asta. stabilit cu domnul acum 0 zile ~i a fost ~i pre~edintele 
ADI, fostul primar de la Plosca, domnul Grosu, sa treaca sa in~tiin~eze toti agentii economici din 
ora~ nu mai duca gunoiul la asocialiilor de proprietari. In zona 1n care stau eu sunt foarte 
multi economlCl ~l tot cutii cat masa aceasta de la mobila, la de la 
faianta se duc ~i acolo ~i automat blocheaza europubela. Dumneavoastra spuneti 
60 la suta plina, ali in material. Nu am lamurit nici cerut ma~ina de 

economic pIece cantarita din ora~. 
Doamna Ionica YaH-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: nu pleaca ma~ina cantarita? 
Domnul Primar: nu am de unde sa ~tiu. 
Doamna Vali-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: eu spun ca ma~ina 

pleaca cantarita de aiel. 
Domnul Primar: pe ce spuneli dumneavoastra. Pe mine ma 

v;:,vQ.LQ. dovada. Pentru faceti-mi dovada. Dovediti ma~ina are 20 de 
tone. Noi cum platim, ca-mi aduceti bonul la Turnu Magurele pana la 
Mavrodin sunt 7 comune. de unde sa ~tiu ca nu mai opriti la ~i mai gunoi ea. 

Doamna lonica YaH-Sonia - manager proiect Polaris Holding: in unna adresei pe care noi 
am primit-o de dumneavoastra, cea din 17 prima adresa, in 21 s-a 
luat legatura cu doamna Daniela 

Domnul Primar: nu a ce va rlispunda. 
Ionica VaH-Sonia - manager proiect eu va spun, incepand cu 27, 

luni, ma~ina se in doamnei. 
Domnul Primar: haideti va spun eu, cu contractu I despre care ati spus mai ca 

trebuie sa Contractul trebuia expire in iunie anul trecut, adica se 
indeplinise termenuL 

Doamna lonica YaH-Sonia - de Polaris Holding: anul acesta, ali sous anul 
trecut. 

Domnul Primar: iunie 2021. Din iunie anul la nivel au inceput 
procedurile pentru unei licitatii. Numai nu vreau rna in!elegeli gre~it, dragi 
colegi de la PNL, noi ne intelegem aid foarte bine, au fost care nu au aprobat caietul de 
sarcini, este obligatoriu in consiliullocal. Nu spun cine ea nu are rost. Ma intelegeti dumneavoastra. 

nu ne mai incadram In termen. luat prelungirii. Nu cred di a fost un lueru bun 
oentru Teleorman ca s-a orelunllit. Acea zeama. levillat. uit mereu. nu curlle doamna din aorilie anul 

http:v;:,vQ.LQ


lrecm. Acea zeama de ani din luate prin 
programul ISP A de catre consiliul jude!ean ~i Polaris nici nu a 
investit in ma~ini, ulterior poate. Acestea sunt ale consiliului judetean. 

Doamna Ionica Vali-Sonia manager de proiect Polaris Holding: Polaris asigura 'in acest 
moment mentenanta. 

Domnul nu doamna. Am fost de trei ori anul acesta in Constanta, am vazut 
ma~inile Polarisului din te urci in costum In Nu scot nu nimic din ele. 

Doamna lonka Vali-Sonia de Polaris Holding: ar trebui sa Ie vedeti ~i 
cele la Navodari cum arata. Ma~inile noastre sunt bune. 

Domnul Primar: inca 0 data, daca domnul Stanculescu, ceea ce am discutat, ~i credeti-ma 
sunt eel mai sa mearga lucrurile bine cu gunoiul in Tumu Magurele, pentru nu are 
treaba omul cu Polaris, cu cu PNL, toate se in capul celui care este acolo, sunt cel 
interesat. Dar daca ~i dumnealui atentiona agentii economici sa nu mai duca gunoiul acolo. Noi 
yom cere ~i yom propune consiliului local la aprobarea bugetului, sa vedem ce putere financiara 
yom avea la anul, sa facem 6, 7, 8 gunoi ca cea de la parchet cu cheie. Din 
cetateanul acum are cheie, dar predate 300 de este ~i sa filmam 
vedem cine arunca pe jos, sa putem dam amenzi. Ceea ce nu se intampla Ro~iori, este domnul 
Stanculescu din Ro~iori. 

Doamna lonica YaH-Sonia manager de proiect Polaris Holding: in Ro~iori noi avem 
contract "plate~te arunci" ceea ce in acest municipiu nu este incheiat. 

Domnul Primar: 0 sa vedem. 
Domnul local Daciu cum dovediti asta, flecare cetatean pHite~te cat 

arunca? 
Doamna lonica Vali-Sonia - de proiect Polaris Holding: Primaria municipiului 

Tumu Magurele ar fi trebuit implementeze acest instrument "pUite~te cat arunci" potrivit HG nr. 
adica incheie contract pentru toti cetatenii, primaria suporte din bugetul ei ~i sa recupereze 

ace~ti bani prin impozit. 
Domnul local Daciu ar fi foarte u~or pentru dumneavoastra. 
Domnul doamna lasati, pana la a pliiti arunci, ridicati-Ie doamna pentru ca 

domnul consilier avea cu doua saptamani ~i jumatate ~i nu a 
putut omul sa treacii. Noi coboram toti din bloc bagam sticla, plasticul, bagam hartia ~i 

dumneavoastra veniti ~i va bateti joc de noi ~i Ie amestecati pe toate. Doar de 6-7 luni sticla se ia 
separat, deci noi facem munca, turtim. Saracii, cei de la case turtesc bidoanele ca sa intre in sac. ~i 
veniti dumneavoastra ~i Ie amestecati. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: vrea viid in in care se ridica plasticul in ce 
Ie 

Doamna Ionica Vali-Sonia - Polaris Holding: dumneavoastra ali fost 
put in atenti, ali fost acasa, ati fost in concediul de odihna sa vedeti. Ma~inile noastre trec una dupa 
alta pe acea strada ~i colecteaza. Trec una dupa alta, pe strada dumneavoastra, spre exemplu. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: nu stau sa vad ma~inile, scot 
Doamna lonica manager de proiect Polaris Holding: adica ridica ceea ce 

trebuie sa ridice 
Domnul consilier local Daciu Georgel: ca un an zile nu mi-a Iuat 

menajer? 
Domnul Primar: consilieri, eu am 0 la dumneavoastra, 

aceea~i chestiune cum vrem sa facem ~i cu apa, cu sa ne 
toti avem de suferit in aceste chestiuni ~i promit ca la fiecare ~edinta ordinara, la 
de ori este nevoie dezbatem aceasta chestiune. 

Domnul consilier local Daciu Georgel: suparat pe mine. la gunoaie trebuie 
plecam? 

Domnul Prtimar: permiteti-mi va ca ne mai aprindem ~i noi. 
Domnul consilier local Daciu Georgel: aia e altceva 
Domnul Primar: eu asta va propun. Nu ne luati in nume de rau, eu chiar nu am nimic cu 

dumneavoastra, nici nu v-am cunoscut, nici acum nu pot disting, aveti ~i masca, sunteti Intr-o 
postura. va sustineti flrma de la care sunteti platita. Dar credeti-ma ca 
dumneavoatra nu aveti unde sa ~titi. 

Doamna Ionica VaH-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: scuzati-ma, lucrez la 
aceasta firma din 2013 ~i ~tiu bine care este situatia. 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: scuzati. la ce deoartarnent lucrati? 



Uoamna lonica VaH-Sonia - manager de proiect Polaris Holding: acum sunt manalZer de 

Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: ce fel de proiect? 
Doamna lonica VaH-Sonia de proiect Polaris Holding: manalZer de 

potrivit contractului. 
Domnul consilier local Nura Radu-Daniel: am Ma ca ati in acest sezon 

mai rece, daca veneati acum cateva luni, v-a~ fi un tur al ora~ului sa 
dumneavoastra puteti aruncati gunoiul la pubela de mirosul care se emana de resturile din pubele. 
Dumneavoastra aveti obligatia contractual a curatati ~i sa dezinfectati pubela, dupa ce aruncati 
gunoiul. Aceasta este 0 problema de sanatate publica ~i va prom it, eu va fac plangere, eu pe 
persoana fizica daca 0 sa mai vad vara viitoare pubele murdare. promisiunea mea 

Doamna Ionica VaH-Sonia proiect Polaris nu ~tiu de ce 
dumneavoastra, daca locuiti aici, nu ~titi. 

Domnu! da, va domnule consilier 
Domnul consilier local Manea Tudor: ceea ce pe mine este ca, dupa parerea 

ora~ul este curat, ma~inile sunt in perfecta a~a ati spus dumneavoastra 
lonka VaH-Sonia manager proiect Polaris Holding: eu nu am spus di ma~inile 

sunt stare. 
Domnul consilier local Manea Tudor: totu~i este cu totul alta, avem deHUUOol\:; 

gunoi langa tomberoane racute Pot va dau exemp!u ~coala de 
Doamna Ionica Vali-Sonia manager de proiect Polaris Holding: ~i eu pot va dau 

exemplu pentru ca sunt zi!nic aicL 
Domnul consilier local Manea Tudor: Liceul Marin Preda, anu! trecut sau acum doi ani, 

mi s-au care Ie aveam 1n curtea ~colii, ~i aveam de ele. Mi-au fost 
solicitate tomberoanele pentru balci, sau nu mai ~tiu ceo fost aduse inapoi tomberoane 
rara roti, am tot vorbit, nimic, tomberoane care aratau perfect. Deci nu veniti sa-mi spuneti ca 
arata bine tomberoanele da? 

Doamna lonka VaH-Sonia manager proiect Polaris Holding: ba, eu va spun ea ca 
au fost 1nloeuite. Haideti sa vedeti platformele! 

Domnul Primar: domni~oara nu in numele direetorului, asume. multumim 
mult, domni~oara! 

va propun. 
Domnul consilier local Nuta Radu-Daniel: constituim 0 comisie. 
Domnu! Primar: tot a~a, ~i impreuna sa dezbatem, sa ne informam, 

Istrate, chiar am rugamintea, pentru ~edinta urmatoare, corespondenta din ultime!e doua luni cu 
A.D.I.-ul ~i Polarisul. Macar sa II aditam la colegi, ca volum, ~i dau euvantul onoare, ca nu va 
mintim. Va mu1tumesc! 

Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte de ~edinta declara inchisa !Jedinta de consiliu. 
Ineheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. 

PRE$EDINTE $EDINTA, SECRETAR 
Gheorghe Mihai Jr. Franehevici Daniel 

INTOCMIT, 


