
JUDETUL TLEORMAN 
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

PROIECT 
Initiat: PRIMAR 

intocmit: serviciul urbanism ~i gospodarie comunala 

HOTARARE 
Prive~te: completarea H.C.L nr.31120.02.2020 

Consiliul Local al municipiului Tumu Magurele,judetul Teleorman, 
A vand in "",,.lor,,, 

de aprobare nr.l3 1117.09.2021 al primarului municipiului Tumu Magurele; 
- raportul comun de fundamentare nr.13162117.09.2021 al serviciului urbanism ~i gospodarie comunala, 
servieiului buget, eontabilitate-contraete ili serviciului juridic ili administratie publica loeala; 

prevederile nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea acteJor normative, 
(r2) eu modificarile ~i completiirile ulterioare; 

prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor pubJice locale, cu modifidirile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile H.G.R. nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al judetului 
~i al municipiilor, ~i comunelor din judetul Teleorman, cu mod ificaril e !;>i completiirile 

Ordonantei Guvemului nr.16/20 14 pentru !;>i completarea Ordonantei 
Guvemului nr.25/200] privind Infiintarea Companiei Nationale de Investitii"C.N.I." S.A, cu modificarile 
~i completarile ulterioare; 

raportul al comisiei specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Magurele; 
cu art.! alin.(l), alin.(2) lit."d" ~i alin. (7) Iit."a" din O.U.G. nr.5712019 

privind Codul administrativ, cu modificarile ~i eompletarile ulterioare; 
- temeiul art.S lit."ee", art.139 alin.(1) ~i art.196 alin.(l) Jir,"a" din O.D.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, eu modifiearile ~i eompletarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art.! Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele nr.31/20.02.2020 privind 
predarea Ministerul Luerarilor Publice, Dezvoltarii ~j Administraliei prin Compania Nationala de 
Investitii "C.N.I." a ampJasamentului ~i eonditiilor executarii obiectivului 
investitii "Consolidarea si reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfantul (corp clad ire C 1), 
din municipiul Turnu MagureJe" se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. Dupa artieolul se introduce un nou artieol, articolul 3 1 
, eu urmatorul euprins: 

"Art. 3 1 aproba finantarea din bugetullocal al munieipiului Tumu Magurele a cheltuielilor pentru 
servicii ~i lucrari finantate de UA T - Turnu Magurele in valoare inclusiv TVA." 

Art.II Seeretarul al municipiului Turnu Magurele prin grija servieiului juridic ~i 

administratie publica locaUi va asigura comunicarile ~i publicitatea prezentei hotarari. 

A VIZAT DE LEGALITA TE, 

Secretar general, 


Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian 




, TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU 
PRIMAR 
Nr.13161117.09.2021 

REFERA T DE APROBARE 


la proiectul de hoUirare pri vind H.CL.nr.31120.02.2020 


Potrivit O.U.G 19 privind Codul administrativ, liile locale au ~i ,In 

conditiile legii, In toate problemele de interes local. 

Prezentui proiect de hotarare vizeaza completarea 120.02.2020, privind predarii 

dHre Ministerul Lucrarilor Publice, DezvoWirii ~i Administratiei prin Compania Nationaia de 

"CN.L" S.A., pe toata durata reaiizarii obiectivului de investitii "Consolidarea si reabilitarea sediului Liceului 

Sfantui Haralambie clMire C 1) din Municipiul Turnu 

Amplasamentul constituit din constructia C I ( clMire invatamant ) in suprafata construiHi de 1 I mp 

cu terenlll aferent in suprafata de 4687 mp din totallil de 9269 mp, s-a predat catre Ministerul Lucrarilor 

Publice, DezvoWirii ~i prin Compania Nationala de Investitii conform 

1 din 20.02.2020. 

In vederea realizarii de catre Compania Nationala de "CN.!. - S.A. a investitiei "Consolidare 

si reabilitarea sediuJui Liceului Tehnologic Sfantu1 Haralambie (corp cllldire Cl) din municipiul Turnu 

Magurele" este necesara finantarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicE ~i lucrari finantate de UA T 

Turnu Magurele In valoare de 255.704,23 lei inclusiv TVA. 

PRIMAR, 
\.AJeJ-\. DANUT 



JUUEIUL TELEORMAN 
PRJMARIA MUNICIPIULUI TURNU MAGURELE 

URBANISM GOSPODARIE COMUNALA 
SERVICIUL CONTABILITATE 
SERVICIUL JURIDIC :;;1 ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA 
Nr.13162/17.09.2021 

RAPORT DE FUNDAMENTARE COMUN 

la proiectul de hotarare privind completarea H.C.L.nr.31120.02.2020 

Prin H.C.L.nr.31120.02.2020, Consiliul local al municipiului Turnu Magure\e a aprobat predarea 

catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administra~iei prin Compania Nationala de Investitii 

"C.N.!." pe toata durata realizarii obiectivului de investitii "Consolidarea ~i reabilitarea sediului 

Liceului Tehnologic Sfantul Haralambie (corp cHidire ) din Municipiul Turnu Magurele". 

Imobilul Sm.ntul Haralambie" a fost atestat ca apartinand domeniului public al 

Municipiului Turnu Magurele conform nr. ]358127.12.2001 ~i H.G.R. 348/14.04.2010, identificat 

potrivit dirtii funciare nr.22909, numar topografic 22909-C 1 $i nr. topografic 22909, UA T Turnu 

situat In str. Oituz , nr. 11, judetul Teleorman. 

Construit la sfar~itul secolului al IX - lea de catre Prefectura judetului Teleonnan, ciadire In care a 

functionat Liceul Comercial de fiind unul dintre monumentele istorice ale municipiului, 

se pe !ista monumentelor istorice la pozitia cod TR-II-m-B-J 

deosebita, prin consolidarea $i reabilitarea va putea fi posibila formarea de noi de 

absolventi atat din ora~ul Turnu dar $i din alte localitali. 

In vederea realizarii de carre Compania Nationala de investitii "C.N.I. S.A. a investitiei 

"Consolidare ~i reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfantul Haralambie c1adire CI) din 

Turnu este necesara completarea H.C.L.nr.31120.02.2020, astfel: 

"Se aproba finan~area din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii ~i lucrari finan~ate de UAT 

Turnu Magurele in valoare de 255.704,23 lei inclusiv TVA. 

Fata de cele propunem spre UIC:l.-lUl de hotarare In forma 

Serviciul urbanism ~j Serviciul buger, Serviciul juridic ~i 


gospodarie comunala, administratie publica 

TinelISTRATE Ec. Cecilia BAJA Jr. 


Intocmit, 

jng.Sorin PETRICA-UNGUREANU 



