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MINUTA.
Incheiata
. 28.10.2021
In conforrnitate cu Dispozitia Primarului municipiului Tumu Magurele nr. 11 0
10.2021,
cuno~tinta publica prin anuntul elaborat in conditii1e
din
nr.52/2003 privind
transparenta decizionaIa
administratia publica,
data de mai sus, s-au
lucrarile
Consiliului
al municipiului Tumu Magurele, judetul Teleorrnan, la care au participat:
-19
sunt prezenti;
- personal din cadrul aparatului de
al primarului.
fost inserise pe ordinea de
!?i adopt ate
"T\T''''7'~f'''' hotiirari eu caracter individual !?i 0
"tll,yi:iT'P eu earacter normativ,
cum urmeaza:
~i cheltuieli
~i
de
privind aprobarea rectificarii bugetelor
aprobate
Consiliul Local
anul 2021 la nivelul m unicipiului Tumu Magurele (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului
Magurele
Comisie
specialitate:' Comisia
programe
dezvoltare economico-sociala, buget
administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala,
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!.
Proiect
hotanire privind rectificarea bugetului
venituri ~i cheltuieli
Clubului Sportiv
"Dunarea Turris"pe
2021 (19
pentru);
Ini~iator: Primarul municipiului Tumu Magurele
Comisia pentru
economico-sociala,
municipiului, agricultura, gospodarie comunala,
finante, administrarea domeniului public ~i privat
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!.
Spitalului
3. Proiect de hotanlre privind rectificarea
de venituri ~i cheltuieli
Municipal Tumu Magurele (19 voturi
Primarul municipiului
de
Comisia pentru programe de
municipiului, agricultura, gospodarie '-'V.H ....'''....'''',
administrarea domeniului public ~i privat
teritoriului ~i urbanism,
mediului,
~i
4. Proiect
hotiirare privind actualizarea statului de funetii ~i numarul de personal al unitalii
sanitare publice eu paturi - Spitalul Municipal Tumu Magurele (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu
economico-sociala,
de specialitate:
pentru
de
gospodarie comunaIa,
finante,
domeniului public ~i
municipiului,
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteclia mediului, servicii ~i
5.
privind modifiearea H.C.L. nr. 45/27.08.1
privind declararea ~i aprobarea
care alcatuiesc domeniul public al municipiului Tumu Magurele, eu modificarile
~i completarile ulterioare (19 voturi
Initiator: Primarul municipiului
de
pentru
de
economico-sociala,
comunala,
domeniului public ~i privat al munieipiului,
teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i
de hotarare privind aprobarea scoaterii
funetiune ~i valorifiearii unor bunuri mobile
patrimoniul municipiului Tumu Magurele ~i aprobarea eaietului
sarcini
vederea
valorifiearii acestora (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele
nAY';""

ComISle de
Comlsla pentru programe
economico-sociala,
al rnunicipiului, agricultura,
comunaHi,
administrarea domeniului public ~i
teritoriului ~i urbanism, protectia rnediului, servicii ~i cornett.
de hotiirare privind
dezlipirii
doua loturi a imobilului tert'm intravilan,
identificat cu numarul cadastral 21
in cartea funciara 21569 a UAT Tumu Magurele, situat in
municipiul Tumu Magurele, str. ~oseaua Alexandriei, nr. 6 ~i aprobarea vanzarii acestora (19 voturi
pentru)
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociaIa, buget
finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala,
proteclia mediului, servicE ~i comerf.
amenajarea teritoriului ~i
8. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de Inscriere a datelor in registrul agricol ~i stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitali la nivelul UAT Municipiul Tumu Magurele (19 voturi
pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele
economico-sociaUl, buget
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de
finan~e, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura,
comunala,
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!.
Proiect
hoUtrare privind
cuantumului burselor ~i numarului acestora acordate
elevilor
Invatamantul preuniversitar de stat la nivelul municipiului
semestrului I al
~colar
(19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele
Comisie
specialitate:
pentru
economico-sociala,
al municipiuIui, agricultura,
comunala,
domeniului public ~i
teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i
10. Proiect de hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tumu
Magurele nr. 97/28.07.2021 (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu
Comisie
buget
gospodarie comunala,
administrarea domeniului public ~i privat al
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului,
Local al municipiului Tumu
11. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii
Magurele nr. 118/30.08.2017 (19 voturi pentru);
Ini!iator: Primarul municipiului Tumu Magurele
specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
finante, administrarea domeniului public ~i privat
municipiului, agricultura, gospodarie comunali'i,
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!.
Proiect de hotarare privind
Consiliului Local al municipiului
nr. 138/24.09.2014 (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele
de specialitate: Comisia pentru
de dezvoltare economico-sociala, buget
finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala,
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comerf.
13. Proiect
hotarare privind modificarea
Consiliului Local al municipiului Tumu
11 13.
Magurele nr. 16
Proiectul de hotarare a fost adoptat, dupa cum urmeaza:
-domnul Iordanescu Manus Emilian 19 voturi DA;
Initiator: Primarul
Comisie de
sociala, activitati
,","-'La,",L

<VA.... """'"'

hotadire privind aprobarea listei cuprinzand beneficiarii
ajutor social conform
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2021 la nivelul municipiului
Magurele (18 voturi pentru ~i un vot impotriva, al domnului consilier local Manea Tudor);
Initiator:
municipiului
Comisia pentru
cultura,
sociala, activitati
privind aprobarea !istei cuprinzand persoanele care urmeaza sa
actiuni sau lucrari
Iocalla nivelul municipiului Tumu Magurele (19 voturi pentru)
Initiator: Prirnarul municipiului Tumu Magurele

Comisie

specialitate: Comisia pentru

~~~~u~~u,

sanatate, cultura, protectie sociala, activitati

privind Infiintarea unel comisii mixte formata din consilieri locali $1
func!ionari pUblici.
Proiectul de hotarare a fost adoptat,
cum urmeaza:
-domnul Cristea Florentin - 18 voturi
1 vot NU;
-domnul Gheorghe Mihai - 18 voturi
-domnul Nuta Radu-Daniel- 19 voturi
-domnul
- 19 voturi
-domnul Manea Tudor 18 voturi DA, 1 vot NU.
Initiator: Primarul municipiului
Magurele
publica .v..........,
apararea ordinii ~i
Comisie de specialitate:
pentru
1ini~tii publice, a drepturHor cetalenilor.
determinata (19 voturi
17.
privind
Initiator: Primarul municipiului
Magurele
de specialitate:
pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i
lini~tii publice, a drepturilor
18.
hotarare privind neexercitarea dreptului
preemtiune privind
imobilului-teren, situat in extravilanul municipiului Turnu Magurele, identificat cu nr.cadastral
27546, in suprafa!a de 26800 mp, parte componenta a sitului arheologic
la Turnu Magurele, punct
"Turnu", avand cod LMI
(19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele
economico-sociaHi, buget
Comisie
de
finante, administrarea domeniului public ~i
al municipiului,
gospodarie V,,",'.U"""""''"'-,
~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i
amenajarea
..... rr"PI'T de hotarare privind
finantare la Programul National de
estimativ
obiectivul
Investitii "Anghel Saligny" ~i aprobarea devizului
"Reabilitarea de
din zona centrala ~i din cartierele Odaia ~i Magurele precum ~i reabilitarea
zonei pietonale "Central" din municipiul Turnu Magurele"
1 (19 voturi pentru);
Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele
Comisie de specialitate:
domeniului public ~i privat al municipiului,
~i
protectia mediului, servicii ~i comer!.
privind
Consiliului
al municipiului
Comisiile de
a
la concursul pentru ocuparea
func!iilor de director ~i director adjunct la unitatile de Invatamant preuniversitar de stat din
municipiul
Magurele.
Proiectul de hotarare a fost adoptat, dupa cum urmeazlt
-doamna Belu Cristiana 19 voturi
-doamna Badescu Iulica
19 voturi DA;
...........,",,<0.• Grecu Roxana
- 19 voturi DA;
-doamna Mehedintu Medi
- 19 voturi DA;
-doamna
Madalina - 19 voturi DA;
-domnul
Tinel 19 voturi DA;
19 voturi DA.
-doamna Baja
Primarul municipiului Turnu Magurele
cultura, protectie sociala, activitati
de specialitate: Comisia pentru invatamant,
agrement.
;)U!lUl<OC.... ,

Intocmit,
Insp.Iordanescu

Emilian

