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MINUT  
Încheiat  ast zi 15.02.2018 

 
 
         În conformitate cu dispozi ia Primarului municipiului Turnu M gurele nr. 
151/07.02.2018 modificat  prin dispozi ia nr. 159/13.02.2018, adus  la cuno tint  
public  prin anun ul elaborat în condi iile art.7 din Legea nr.52/ 2003 privind 
transparen a decizional  în administra ia public , ast zi, data de mai sus, s-au 
desf urat lucr rile Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele, jude ul 
Teleorman, la care au participat: 

- 19 consilieri prezen i; 
- personal din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
   Au fost înscrise pe ordinea de zi i adoptate urm toarele proiecte de hot râri 

cu caracter normativ: 
    1. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli 
constituite i aprobate de Consiliul Local pe anul 2018 la nivelul municipiului 
Turnu M gurele (12 voturi pentru i 7 ab ineri: domnul consilier Cr cea Claudiu 
Daniel, domnul consilier Neagu Liviu Anghel, domnul consilier Bîciu Constantin, 
domnul consilier P unescu Georgic , domnul consilier Ene Marin, domnul 
consilier Ragabeja Eugen i doamna consilier Mohora Stelu a); 

2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe 
anul 2018 al Spitalului Municipal Turnu M gurele (19 voturi pentru); 

3. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
ianuarie 2018 la nivelul municipiului Turnu M gurele (18  voturi pentru i un vot 
împotriv , domnul consilier Manea Tudor); 

4. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care 
urmeaz  s  efectueze ac iuni sau lucr ri de interes local la nivelul municipiului 
Turnu M gurele (19 voturi pentru);  

5. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pe durat  
determinat  (domnul consilier Cristea Florentin - 19 voturi pentru); 

6. Diverse. 
 
 
 

Întocmit, 
Insp. Preda Eugenia 

 


