
 
JUDE UL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU M GURELE 
PRIMAR 
 

DISPOZI IE 
 

     Prive te: modificarea dispozitiei nr. 151/07.02.2018 
 

Primarul municipiului Turnu Magurele, judetul Teleorman 
 
   Având în vedere: 
-  repartizarea sumelor pe fiecare unitate de înv mânt, în data de 09.02.2018, dat  în care s-a comunicat 
pentru fiecare unitate de înv mânt sumele alocate precum i faptul c  unit ile de înv mânt urmeaz  

 î i  întocmeasc  bugetele de venituri i cheltuieli pe fiecare form  de înv mânt pân  la data de 
13.02.2018,  centralizarea acestora în bugetul UAT Municipiul Turnu M gurele fiind realizat  ulterior; 
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
rerepublicata, cu modific rile i complet rile ulterioare; 

       Prevederile art.39, alin.(1) i (3) din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, republicat , cu 
modific rile i complet rile ulterioare, 
       În temeiul art.68 alin.1 i art. 115 alin.1 lit.a din Legea nr.215/2001 a administra iei publice locale, 
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare, 

 
DISPUNE: 

 
 Articol unic: Dispozi ia nr. 151/07.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al municipiului 
Turnu Magurele în edin a ordinar , se modific  dup  cum urmeaz : 
1. Art.1 se modific i va avea urm torul cuprins:  
„Art.1 Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele se convoac  în edin  de lucru ordinar , în data 
de 15.02.2018, orele 16.00, în sala de edin  a Prim riei municipiului Turnu M gurele, cu urm toarele 
proiecte pe ordinea de zi” : 
   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 
   2. Proiect de hot râre privind aprobarea bugetului de venituri i cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului  
Municipal Turnu M gurele 
   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 

gurele  
   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 
   5. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pe durat  determinat  
   6. Diverse” 
  
 

                                                   PRIMAR, 
                                               Cuclea D nu  
 

        
 
                                                                                                        SECRETAR,           
                                                                               Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian   
 
 
   Turnu M gurele 
   Nr._________ din________2018 

 



 
 
 

 


