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Județul Teleorman 

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele 

 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astăzi 28.12.2022 

în ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, 

 la care participă 18 consilieri locali din totalul de 19 în funcție 

 

 

Prin Dispoziția nr. 956/14.12.2022 a Primarului municipiului Turnu Măgurele atribuțiile prevăzute 

de art 243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare 

ale Secretarului general al municipiului Turnu Măgurele, jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian, au fost 

delegate doamnei jr. Bădescu Iulica Grațiela. 

Doamna jr. Bădescu Iulica Grațiela – șef serviciu juridic și administrație publică locală deschide 

ședința și informează Consiliul Local că, prin Dispoziția nr. 968/22.12.2022, acesta a fost convocat în 

ședință ordinară. 

Din totalul de 19 consilieri în funcție, 18 sunt prezenți. Lipsește motivat domnul consilier local 

Nuță Radu-Daniel. 

Doamna jr. Bădescu Iulica Grațiela – șef serviciu juridic și administrație publică locală supune 

spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 15.12.2022, care este aprobat în forma 

tehnoredactată cu 18 voturi pentru. 

Domnul Primar: vă propun ca data viitoare să ne așezăm mai aproape. 

Domnul consilier local Vîlcea Iulian: Poate terminați lucrările la Primărie. 

Domnul Primar: în primele zile ale lunii ianuarie o să luăm o decizie radicală. 

Domnul consilier local Vîlcea Iulian: nu trebuia luată decizia mai demult? 

Domnul Primar: acum sunt motive. 

Domnul Președinte de ședință, Mohora Cătălin – Marius, prezintă proiectul ordinii de zi: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. 

LOCAL URBAN S.R.L. 
     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 stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru autovehiculele 

de transport marfă pentru anul 2023 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. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 203/13.09.2022 privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/20.04.2022. 

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 avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare din Aria de operare, județul Teleorman și acordarea unui mandat special reprezentantului în 

Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” pentru aprobarea acestuia. 

     Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 
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     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 mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul” 

să exercite pe seama și în numele asociatului – unitatea administrativ teritorială Municipiul Turnu 

Măgurele toate atribuțiile, drepturile și obligațiile privind delegarea Serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare. 

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 acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul Turnu 

Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară „Teleormanul”. 

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 închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 15 mp 

aparținând domeniului 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. 

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

nr. 1 situată în str. Abatorului, bloc P2, scara 1, parter, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, 

identificată prin cartea funciară nr. 22957-C2-U1 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 organigramei, statului de funcții și a numărului de personal 

pentru Aparatul de specialitate al primarului 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 scoaterii din funcțiune și valorificarea unor bunuri deșeuri 

metalice și aprobarea caietului de sarcini în vederea valorificării acestora. 

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 implementării instrumentului economic „plătește pentru 

cât arunci” la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele și aprobarea contractului de prestare a serviciului. 

 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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/24.08.2018 privind 

aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Creare centru educațional în Turnu Măgurele, Str. Libertății, Nr. 137”. 
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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 modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/24.08.2018 privind 

aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea de străzi din 

cartierul Măgurele din 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. 

14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 

de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele pentru anul școlar 2023 – 2024. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

sportive și de agrement. 

15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desemnarea persoanelor în vederea 

exercitării activității de control financiar preventiv propriu la nivelul unității sanitare publice cu paturi – 

Spitalul Municipal Turnu Măgurele. 
Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

sportive și de agrement. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Turnu Măgurele nr. 87/12.07.2010. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

sportive și de agrement. 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al unității 

sanitare publice cu paturi  - Spitalul Municipal Turnu Măgurele 

             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 aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 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. 

        19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

21. Diverse 

 Domnul Preşedinte: în afara ordinii de zi mai sunt trei proiecte: 
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- 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. 

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

Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele 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. 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și de tineret ocazionate de 

Sărbătoarea de Anul Nou care se desfășoară în municipiul Turnu Măgurele în luna decembrie 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. 

Domnul Preşedinte supune la vot ordinea de zi împreună cu proiectele din afara ordinii de zi, 

aceasta fiind aprobată cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 1 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: în sală este domnul director Cone, dacă vreți să-i puneți întrebări sau să vă 

lămurească, vă stă la dispoziție. Au făcut modificări între capitole. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 2 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: este doar modificarea cursului valutar euro-leu. Suntem obligați prin lege să 

actualizăm. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 3 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 
Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 4 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: până acum era caietul de sarcini pentru fiecare dintre cele 7 U.A.T.-uri în parte 

iar acum este, conform prevederilor legale, stabilită de autoritatea de reglemetare, un caiet cadru unit. În 

materialul prezentat și adoptat, operatorul de apă va avea niște reguli destul de stricte și niște obligații față 

de beneficiari destul de bine puse la punct. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 5 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 
Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 6 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 
Domnul Primar: din acest A.D.I. se retrage comuna Măldăieni. Operatorul de apă nici nu-și 

desfășura activitatea în acea comună și probabil că pe viitor, prin fonduri europene sau POIM, să 

beneficieze, acum era doar membru. Aceasta este procedura, este nevoie de mandat speciat din partea 

UAT-ului. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 
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Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 7 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 
Domnul Primar: sunt solicitări ale cetățenilor pentru închirieri de suprafețe de teren pentru parcări 

de reședință. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 
Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 8 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 
Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 9 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: după cum ați observat, două imobile dintre care unuia i s-a făcut deja recepția, 

este vorba de „Centru de tineret”, fosta clădire a financiarului, și școala veche din cartierul Măgurele, 

căreia în luna ianuarie i se va face recepția finală și trebuie să le punem în circuitul pentru care au fost 

reabilitate și am propus, pentru început, câte un post pentru fiecare în parte, administrator, pentru a duce 

la îndeplinire activitățile care au fost prevăzute acolo și o persoană pentru îngrijirea imobilului și nimic 

altceva mai mult. 
Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Primar: domnule consilier, fără personal nu putem să le deschidem. 

Domnul consilier local Vîlcea Iulian: am înțeles 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 10 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: este vorba despre tot ceea ce a rezultat în urma reabilitării clădirii primăriei, 

calorifere, tot ceea ce a fost dezafectat și le scoatem la licitației, aceasta este procedura. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 
Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 11 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: în urma controalelor făcute de Agenția de Mediu și de Garda de Mediu s-a impus, 

pentru că există legislație, că orice UAT din România trebuie să funcționeze după acest principiu adică, 

„plătește pentru cât arunci”. La nivel de operator, la nivelul județului Teleorman care, mai desfășoară 

activități și în alte județe, dar, cred că nici la ceilalți operatori din țară nu sunt mașinile echipate cu cântare 

corespunzătoare, pentru a duce acest principiu până la beneficiar. Legislația pentru principiul „plătește 

pentru cât arunci” se referă la UAT pentru că UAT-ul generează gunoiul. La gospodării, în țată, de 

exemplu, funcționează principiul: sunt înscriși la taxa de la primărie sau au contractul închiet cu operatorul 

pentru un containăr și dacă vrea să-i mai ridice încă un containăr îi plătești operatorului, astfel este la unele 

sectoare din București. Deci, este impunere prin legislație, iar instituțiile care trebui să urmărească 

aplicarea sunt Agenția de Mediu și Garda de Mediu. 

Noi, la nivel de municipiu, avem aproximativ 11.000 de contracte la S.C. Polaris M. Holding 

S.R.L. și aproximativ 3.000 la taxă, la primărie. Conform legii, acolo unde nu se poate încheia contract, 

noi, primăria, suntem obligați să plătim pentru ei cât este taxa la nivel de oraș și să recuperăm banii de la 

cetățeni dar, pentru acest lucru trebuie să-i depistăm înainte. De peste doi ani, în afară de cei aproximativ 

11.000 de cetățeni, încercăm să găsim, să ne ducem la un număr aproximativ cu cel care este la statistică. 

În urma recensământului din anul 2011 eram 27.000 de locuitori și, se pare, că și la recensământul din 

acest an nu vom fi mult mai puțini pentru că, dinamica țărilor Uniunii Europene din partea de est este 

foarte mare. Iar noi, în cei doi ani, nu reușim să adăugăm mai mult de 3.000 de persoane pentru că cetățenii 

vin și fac dovada cu contracte de muncă din alte localități, cu vize de flotant, vize de muncă în alte țări că 

nu locuiesc aici. Deci, ne obligă să plătim societății Polaris pentru cantitatea pe care o duce conform 

bonului de cântar. Nu putem să-i introducem și pe cei care au contract la Polaris pentru că au contract pe 

o cantitate și pe banii, 22,4 kg sau 24,2 kg. Normal, în interpretarea legii, ar trebui să-i introduci la taxă. 

Dar, în componenta prețului se face vorbire că un cetățean în România sau chiar în Uniunea Europeană 

este producător de aproximativ 22,4 kg și toate prețurile se calculează după această cantitate. 
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Am inserat aici, dacă v-ați uitat cu atenție, la ghenele de gunoi din oraș, duc cetățenii de la blocuri 

dar, și societatea noastră S.C. Salubriate Turnu S.A., când salubrizează orașul, pe fracții, pe sticlă, PET, 

plastic, duce tot acolo. În cazul în care vom ajunge ca la sfârșitul anului să avem diferență între cantitatea 

dusă de Polaris la Mavrodin și cele aproximativ 14.000 de persoane, să o suporte societatea de salubritate. 

Aceasta este trecută în „plătește pentru cât arunci”. Noi trebuia să facem într-un fel pentru că nu reușeam 

să depistăm restul de persoane care nu au contract la Polaris. 

Alexandria a făcut altceva, a anulat toate contractele cu Polaris și a introdus toți cetățenii la taxă și 

vor ca anual, când își face bilanțul, dacă are în plus bani dați lui S.C. Polaris, suma pe care o are în plus 

trebuie să o introducă la toți cetățenii orașului, nu știu cum, dar nici ei nu au reușit sa-i introducă pe toți 

deci, nu au o evidență până acum. Roșiori de Vede este în aceeași situație ca și noi iar despre celelalte 

localități nu am cunoștință. 

Domnul Președinte: da, domnule Mușat 

Domnul consilier local Mușat Tudorel: a răspuns deja domnul Primar, vă mulțumesc. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Primar: mă scuzați. Mai mult decât atât, în această lună, în ședința A.D.I. „Managementul 

deșeurilor” a fost votat cu unanimitate de voturi prețul la 12,40 lei la cei cu contracte și 14 lei la taxă. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 12 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: ce modificări sunt aici, doamna Mitrofan? 

Doamna ing. Mitrofan Mihaela – șef serviciu dezvoltare locală și investiții: sunt introduse sumele 

aferente ajustărilor conform Ordonanțelor de Guvern nr. 15/2021 și nr. 64/2022. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 13 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: și aici este același lucru ca la proiectul de hotărâre anterior. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 14 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: este finalizarea proiectului de luna trecută când a fost prezent aici și ne-a explicat 

domnul inspector școlar, de ce ministerul nu a acceptat să facem modificarea pe care am propus-o. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 15 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: pentru întrebări sau lămuriri este în sală doamna director medical, Cuclea Monica. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 16 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul Primar: prin lege, numărul consiliul de administrație al spitalului trebuie să fie de 7 iar 

noi aveam 5 membrii, noi desemnăm un reprezentat și încă trei supleanți și colegiul medicilor își 

desemnează reprezentantul. Dacă îmi permiteți, voi face eu propunerile din partea aparatului de 

specialitate al primarului pentru că lucrează mult mai ușor. Propun ca titular pe domnul administrator 

public al municipiului, Filip Mircea iar ca supleanți: secretarul general al Primăriei, Franchevici Daniel 

Eduard Octavian, doamna director al serviciului taxe și impozite, Mocanu Marioara și doamna Grecu 

Roxana Elena, sef serviciu de evidență a persoanei. Pentru desemnarea persoanelor s-a ținut cont și de 

condițiile prevăzute și anume: studii juridice, economice sau de ingineri și minim 5 ani vechime în 

specialitatea studiilor. 

Nemaifiind alte propuneri comisia de numărare a voturi împarte buletinele de vot, consilierii își 

exercită dreptul de vot. 
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Domnul consilier local Manea Tudor: în urma numărării voturilor, s-au consemnat următoarele 

rezultate: 

- Domnul Filip Mircea – 18 voturi pentru; 

- Domnul Franchevici Dabiel Eduard Octavian – 18 voturi pentru; 

- Doamna Mocanu Marioara – 18 voturi pentru; 

- Doamna Grecu Roxana Elene – 18 voturi pentru. 

Doamna jr. Bădescu Iulica Grațiela – șef serviciu juridic și administrație publică locală: proiectul 

de hotărâre a fost adoptat cu numărul de voturi anunțat de domnul consilier local Manea Tudor. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 17 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul consilier local Vîlcea Iulian: mai sunt medici pensionari care-și desfășoară activitatea în 

cadrul Spitalului Municipal Turnu Măgurele? 

Domnul Primar: eu știu că da. 

Domnul consilier local Vîlcea Iulian: ce contracte au? Cum? Sunt mulți? Câți? 

Domnul Primar: doamna director medical știți câți medici pensionari sunt? 

Doamna director medical Cuclea Monica: este domnul doctor Purcărescu și domnul doctor 

Popescu de la radiologie cu aviz de la colegiul medicilor. 

Domnul Președinte: cu contract de prestări servicii. 

Nemaifiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 18 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 18 voturi pentru. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 19 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 20 care are aviz favorabil de la comisia de        

specialitate. 

Domnul viceprimar Cristea Florentin: propun pentru următoarea perioadă de 3 luni pe domnul 

consilier local Mitroi Teodor. 

Nemaifiind discuţii, domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind  adoptat 

cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de 

venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la nivelul municipiului Turnu 

Măgurele care are aviz favorabil de la comisia de specialitate.  

Domnul Primar: a fost o rectificare pozitivă, am primit 10 mii lei de la Consiliul Județean 

Teleorman, din cei 100 milioane lei vechi în total alocați pentru cele 96 de localități și 400 mii lei din 

fondul de rezervă al guvernului, pentru care toate UAT-urile au primit bani. Din banii primiți am distribuit 

la școli pentru facturile de gaz, energie electrică, cheltuieli curente.  

Avem ultimul proiect pe ordinea de zi în care vă propun să dăm foc de artificii noaptea, pe data de 

31 decembrie, în dreptul monumentului independenței, am finalizat și monumentul, catedrala, parcul și 

clădirea fostului sediu al financiarului și, în plus, a fost și vocea străzii, nu s-au dat artificii de trei ani. 

Domnul consilier local Gheorghe Mihai: este dorit 

Domnul Preşedinte: bugetul de venituri şi cheltuieli se votează conform legii, pe capitole, 

subcapitole, titluri, articole, alineate, după caz şi pe anexe. 

Având în vedere: 

- adresa nr. 2044/14.12.2022 și nr. 2063/21.12.2022 ale D.G.F.P. Teleorman; 

- adresa nr. 27101/15.12.2022 a Consiliului Județean Teleorman; 

- adresa nr. 979/22.12.2022 a Grădiniței cu P.P nr.1; 

- adresa nr. 3254/22.12.2022 a Școlii Gimnaziale ,,Mircea Cel Bătrân’’; 

- adresa nr. 3817/21.12.2022 a Colegiului Național ,, Unirea’’; 

- raportul de fundamentare nr. 21047/22.12.2022 al  Serviciului urbanism și gospodărie comunală, 

se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 astfel: 



8 
 

La partea de venituri: 

- alin. 04.02.05 – Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Teleorman se 

majorează prevederea bugetară cu suma de 10 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat 

cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian.; 

- alin. 11.02.02 – sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul comunelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiul București se diminuează 

prevederea bugetară cu suma de 6,65 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 

voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian;; 

- alin. 11.02.06 – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor se majorează prevederea 

bugetară cu suma de 400 mii lei- nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru 

și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian. 
La partea de cheltuieli: 

- cap. 65.02 – învățământ, subcap. 65.02.03.01 – învățământ preșcolar, Titlul I – cheltuieli de personal, 

alin. 10.01.15 – alocații pentru transportul la și de la locul de muncă se majorează prevederea bugetară cu 

suma de 5,50 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot 

împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian; 
- la Titlul II – bunuri și servicii, alin. 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare 

se majorează prevederea bugetară cu suma de 24,50 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind 

adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian; 

- cap. 65.02 – învățământ, subcap. 65.02.03.02 – învățământ primar, Titlul II – bunuri și servicii, alin. 

20.01.04 – apă, canal și salubritate se majorează prevederea bugetară cu suma de 10 mii lei - nefiind 

discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier 

local Vîlcea Iulian; 
- alin. 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare se majorează prevederea 

bugetară cu suma de 20 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru 

și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian; 

- la Titlul XI – alte cheltuieli, alin. 59.01 – burse se diminuează prevederea bugetară cu suma de 0,50 

mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian; 

- cap. 65.02 – învățământ, subcap. 65.02.04.01 – învățământ secundar inferior, Titlul XI – alte 

cheltuieli, alin. 59.01 – burse se diminuează prevederea bugetară cu suma de 0,76 mii lei - nefiind discuţii 

se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea 

Iulian; 

- cap. 65.02 – învățământ, subcap. 65.02.04.02 – învățământ secundar inferior, Titlul II – bunuri și 

servicii, la alin. 20.01.03 – încălzit, iluminat și forță motrică se majorează prevederea bugetară cu suma 

de 8 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian; 

- alin. 20.01.04 – apă, canal și salubritate se majorează prevederea bugetară cu suma de 5 mii lei - 

nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul 

consilier local Vîlcea Iulian; 
- alin. 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare se majorează prevederea 

bugetară cu suma de 22 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru 

și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian; 
- alin. 20.05.30 – alte obiecte de inventar se majorează prevederea bugetară cu suma de 30 mii lei - 

nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul 

consilier local Vîlcea Iulian;  
- Titlul XI– alte cheltuieli, alin. 59.01 – burse se diminuează prevederea bugetară cu suma de 5,39 mii 

lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul 

consilier local Vîlcea Iulian; 
- cap. 67.02 – cultură, recreere și religie, subcap. 67.02.05.02 – tineret, Titlul II– bunuri și servicii, 

alin. 20.01.30 – alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare se majorează prevederea bugetară 
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cu suma de 35 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot 

împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian; 
- cap. 70.02 – locuințe, servicii și dezvoltare publică, subcap. 70.02.50 – alte servicii în domeniul 

locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, Titlul II– bunuri și servicii, alin. 20.01.30 – alte bunuri și 

servicii pentru întreținere și funcționare se majorează prevederea bugetară cu suma de 250 mii lei - nefiind 

discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier 

local Vîlcea Iulian. 
Având în vedere adresa nr. 625/28.12.2022 a Clubului Municipal „Cetatea” Turnu Măgurele, se 

rectifică bugetul instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții, astfel: 

La partea de venituri: 

- alin. 37.10.01 – donații și sponsorizări se majorează prevederea bugetară cu suma de 56,67 mii lei - 

nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul 

consilier local Vîlcea Iulian; 

La partea de cheltuieli: 

- cap. 67.10 – cultură, recreere și religie, subcap.67.10.05.01 – sport, Titlul II – bunuri și servicii, alin. 

20.03.01 – hrană pentru oameni se majorează prevederea bugetară cu suma de 55,71 mii lei - nefiind 

discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier 

local Vîlcea Iulian; 
- alin. 20.06.01 – deplasări interne, detașări, transferări se majorează prevederea bugetară cu suma de 

0,96 mii lei - nefiind discuţii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, 

domnul consilier local Vîlcea Iulian; 

Nemaifiind discuții domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2022 la 

nivelul municipiului Turnu Măgurele care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, în ansamblu, 

conform anexelor nr. 1, nr. 1.1,  nr. 1.2, nr. 1.3, nr. 2 și nr. 2.1, acesta fiind adoptat cu 17 voturi pentru și 

un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal „Cetatea” Turnu Măgurle pe anul 2022 care are aviz favorabil de 

la comisia de specialitate. 

Domnul Primar: ieri au primit două sume din sponsorizări, din partea S.C. Eurobac, 41.00 lei, 

pentru că au încheiat anul pe profit, l-au încheiat foarte bine și le dă posibilitate legea să facă sponsorizări 

deci, este societate cu capital Consiliul local și Consiliul județean și de la celălalt sponsor au primit 15.000 

lei. 

Nemaifiind discuții, domnul preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 

17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea manifestărilor culturale și de 

tineret ocazionate de Sărbătoarea de Anul Nou care se desfășoară în municipiul Turnu Măgurele în luna 

decembrie 2022 care are aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind discuţii se supune la vot, 

acesta fiind adoptat cu cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă, domnul consilier local Vîlcea Iulian. 
Nemaifiind discuţii, domnul Preşedinte de ședință declară închisă şedinţa de consiliu local. 

S-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                       SECRETAR GENERAL,                                                   

    Mohora Cătălin - Marius                                                 Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian                                                                                                                                                   

                                                           

 

                                                                                       ÎNTOCMIT, 

                                                                                     Cons. Preda Eugenia 


