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MINUT  
Încheiat  ast zi 30.01.2018 

 
         În conformitate cu Dispozi ia Primarului municipiului Turnu M gurele nr. 
98/25.01.2018, 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: 

- 18 consilieri prezen i, lipse te motivat domnul consilier Dinc  Nelu; 
- 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 declararea unor bunuri ca apar inând domeniului 
public de interes local al municipiului Turnu M gurele (18 voturi pentru); 
    2. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 35/30.03.2012 privind 
declararea unor bunuri ca apar inând domeniului public de interes local al 
municipiului Turnu M gurele, cu modific rile ulterioare (18 voturi pentru); 
    3. Proiect de hot râre privind aprobarea scoaterii din func iune i valorific rii 
unor bunuri mobile ce apar in domeniului privat al municipiului Turnu M gurele i 
aprobarea caietului de sarcini în vederea valorific rii acestora (18 voturi pentru); 
   4. Proiect de hot râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investi ii „ Realizare instala ie de înc lzire la Cabinetul Medical 

colar din incinta Policlinicii,   municipiul Turnu M gurele, jude ul Teleorman (11 
voturi pentru, 1 vot împotriv , domnul consilier Bîciu Constantin i 6 ab ineri, 
domnul consilier Cr cea Claudiu Daniel, domnul consilier Neagu Liviu Anghel, 
domnul consilier P unescu Georgic , domnul consilier Ene Marin, doamna 
consilier Mohora Stelu a, domnul consilier Ragabeja Eugen); 
    5. Proiect de hot râre privind stabilirea indemniza iei lunare de care beneficiaz  
consilierii locali pentru participarea la edin ele Consiliului local al municipiului 
Turnu M gurele (18 voturi pentru); 
    6. Proiect de hot râre privind aprobarea tarifelor pentru activit ile specifice 
serviciului de salubrizare delegate c tre operatorul S.C. SALUBRITATE-TURNU 
S.R.L. (18 voturi pentru); 
   7. Proiect de hot râre privind solu ionarea cererilor privind înlesnirea la plata 
impozitului/taxei pe cl diri i  teren datorat bugetului local în anul fiscal 2018 de 

tre contribuabili persoane fizice i juridice (18 voturi pentru); 
   8. Proiect de hot râre privind schimbul de locuin i repartizarea unor locuin e 
construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru 
tineri, devenite disponibile (18 voturi pentru); 



    9. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
decembrie 2017 la nivelul municipiului Turnu M gurele (17 voturi pentru i un vot 
împotriv , domnul consilier Manea Tudor); 
   10. 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 (18 voturi pentru);  
   11. Proiect de hot râre privind aprobarea planului de ac iuni sau lucr ri de interes 
local pentru repartizarea orelor de munc  ce se vor desf ura în anul 2018 pe raza 
municipiului Turnu M gurele cu cet enii beneficiari ai prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat (18 voturi pentru); 
   12. Proiect de hot râre privind propunere de desemnare ca administrator 
provizoriu în Consiliul de Administra ie al S.C. APA SERV S.A. (18 voturi 
pentru); 
   13. Proiect de hot râre privind luare act privind cererea de demisie a domnului 
Lascu George Valentin din calitatea de reprezentant al municipiului Turnu 

gurele în Adunarea General  a Asocia ilor la S.C. EUROBAC  SRL (18 voturi 
pentru); 
   14. Diverse. 
 
 

Întocmit, 
Insp. Preda Eugenia 

 
 


