JUDE UL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU M GURELE
PRIMAR

DISPOZI IE
Prive te: convocarea de îndat a Consiliului local al municipiului Turnu M gurele în edin
extraordinar în data de 06.09.2022

Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman,
Având în vedere:
- prevederile art.133 alin.(2) lit.„a” i art.134 alin.(4), alin. (5) lit. „a” i lit. „a2”din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.„b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1 Consiliul local al municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, se convoac
de îndat în edin extraordinar , în data de 06.09.2022, orele 11.00, în sala de edin a
Prim riei municipiului Turnu M gurele, bulevardul Republicii, nr. 2, municipiul Turnu
gurele, jude ul Teleorman.
Art.2 Proiectul ordinii de zi a edin ei este cuprins în anexa nr.1 care face parte
integrant din prezenta dispozi ie.
Art.3 Consilierii locali sunt invita i s formuleze i s depun amendamente asupra
proiectelor de hot râri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispozi ie.
Art.4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se înmâneaz
consilierilor locali în mapa de edin , pe semn tura acestora.
Art.5 Serviciul juridic i administra ie public local va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispozi ii.
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SECRETAR GENERAL,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian
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Anexa nr. 1
la dispozi ia nr. 671 din 06.09.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului
de medic specialist, specialitatea B.F.T.R.M. la sec ia recuperare, medicin fizic
i
balneologie i a postului de medic specialist, specialitatea B.F.T.R.M. la cabinetul
recuperare, medicin fizic i balneologie din ambulatoriul integrat al Spitalului municipal
Turnu M gurele.
Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele.
Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s
tate, cultur , protec ie
social , activit i sportive i de agrement.
2. Proiect de hot râre privind aprobarea comisiei de examen pentru ocuparea postului
de medic specialist, specialitatea epidemiologie la compartimentul de prevenire i limitare a
infec iilor asociate asisten ei medicale din cadrul Spitalului municipal Turnu M gurele.
Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele.
Comisie de specialitate: Comisia pentru înv mânt, s
tate, cultur , protec ie
social , activit i sportive i de agrement.
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