
  JUDE UL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU M GURELE 
PRIMAR         

 
     

  DISPOZI IE 
 

              Prive te: convocarea Consiliului local al municipiului Turnu M gurele în edin   
ordinar  
 
       Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, 
       Având în vedere: 
       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: 
 

      Art.1  Consiliul local al municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, se convoac  în 
edin  de lucru ordinar , în data de 24.04.2018, 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 stabilirea nivelului impozitelor i taxelor locale pentru anul 
fiscal 2019 în municipiul Turnu M gurele 
   2. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei de avizare a lucr rilor de 
interven ii (D.A.L.I.) i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii 
„Modernizare  strada Costache Negri din municipiul Turnu M gurele  
   3. Proiect  de  hot râre  privind  necesitatea  aprob rii  cheltuielilor  prev zute  în bugetul 
proiectului  
„ Sustainable cross-border tourism products for Memorial Park Grivitsa and Turnu 
Fortress/Produse turistice transfrontaliere durabile pentru Parcul Memorial Grivitsa i 
Cetatea Turnu”, cofinan at în cadrul celui de-al treilea apel deschis pentru Axa prioritar  2, 
Prioritatea de investi ii 1 din Programul Interreg V A România-Bulgaria 2014-2020 
   4. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr.4/25.01.2016 privind declararea unui 
bun imobil ca apar inând domeniului public de interes local al municipiului Turnu 

gurele 
   5. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea i 
aprobarea categoriilor de bunuri care alc tuiesc domeniul public al municipiului Turnu 

gurele, cu modific rile i complet rile ulterioare 
   6. Proiect de hot râre privind aprobarea regulamentului de organizare i func ionare a 
cimitirului municipal Turnu M gurele 
   7. Proiect de hot râre privind încetarea articolului 6 din Hot rârea Consiliului Local 
nr.32/28.03.2018 



   8. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social 
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna martie 2018 la 
nivelul municipiului Turnu M gurele 
   9. 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  
 10. Proiect de hot râre privind aprobarea procedurii de recrutare i selec ie pentru ocuparea 
unor posturi de natur  contractual  în cadrul proiectului „Spitalul municipal Turnu 

gurele – Centru de excelen  pentru instruirea personalului medical implicat în 
implementarea programelor prioritare de s tate în context transna ional inovativ, cod 
proiect 109573” 
 11.  Diverse 
       Art.2. Secretarul municipiului Turnu M gurele prin grija Serviciului juridic i 
administra ie public  local  va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispozi ii.   
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