
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 

PRIMAR         

 

 

 

DISPOZIŢIE 

Priveşte: convocarea Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în şedinţă ordinară în 

data de 20.04.2022 

 

 

Primarul municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, 

         Având în vedere: 

       Prevederile art. 133 alin. (1) şi art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (5) lit. „a” și lit. „a
2
” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

       În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

DISPUNE: 

 

 

 

       Art.1  Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, se convoacă în 

şedinţă ordinară, în data de 20.04.2022, orele 15.00, în sala de festivități a Colegiului Național 

„Unirea”, strada Castanilor, nr. 25, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman. 

       Art.2  Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

       Art.3  Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispoziție. 

       Art.4  Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se înmânează 

consilierilor locali în mapa de ședință, pe semnătura acestora. 

       Art.5  Serviciul juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

 

 

 

                                                     PRIMAR, 

                                                           Cuclea Dănuţ 

                                                                                                                                       

          

 

 

 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,         

                                                                                        Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian  

 

 

 

 

 

 

Turnu Măgurele                                           

 Nr. 271 din 14.04.2022 



JUDEŢUL TELEORMAN                                                                               Anexa nr. 1 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE                                            la dispoziția nr. 271 din 

14.04.2022 

PRIMAR  

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:  

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și 

aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț.   

2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 

„Dunărea Turris” pe anul 2022. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 43/11.03.2022. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 

2023 în municipiul Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

5. Proiect de hotărâre privind soluționarea cererilor de înlesnire la plata impozitului pe clădiri și 

teren datorat bugetului local al municipiului Turnu Măgurele pentru anul fiscal 2022 de către 

contribuabili persoane fizice. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii în parteneriat a proiectului „Măsuri integrate de 

sprijinire a copiilor, tinerilor și adulților din categoriile defavorizate de pe teritoriul SDL Turnu 21” în 

cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal 

pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al         

municipiului Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 



Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea 

măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri privind serviciul de colectare și neutralizare a 

cadavrelor animalelor de pe domeniul public al municipiului Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 6 situată în str. Abatorului, bloc P2, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22957-C2-U6 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 2 situată în str. Abatorului, bloc P1, scara 1, etaj parter, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22956-C1-U2 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 5 situată în str. Abatorului, bloc P6, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22967-C2-U5 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 18 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 2, etaj 3, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U22 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cu plata integrală în avans și stabilirea prețului 

de vânzare a locuinței nr. 7 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj 1, construită prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22969-C4-U7 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 15 situată în str. Abatorului, bloc P4, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22959-C4-U15 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 



Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare a 

locuinței nr. 22 situată în Bd. Republicii, bloc C2, scara 3, etaj 1, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 26756-C1-U29 Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, gospodărie comunală, 

amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 59/29.04.2010. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 108/28.07.2021. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării denumirii „Clubului Sportiv Dunărea Turris” 

în „Club Sportiv Municipal Cetatea Turnu Măgurele”. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

20. Proiect de hotărâre privind avizarea constituirii comisiei de concurs/examen și comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical 

al Spitalului Municipal Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 2022 la nivelul municipiului 

Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze 

acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

23. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului  U.A.T. -  Municipiul 

Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 48/03.04.2012. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 63/27.05.2013. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 



Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu 

Măgurele nr. 131/23.11.2020. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

27. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii 

și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

28. Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

   PRIMAR, 

 Cuclea Dănuţ 


