
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 19.12.2018, 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 rectific rii 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 rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al 
Spitalului Municipal Turnu M gurele 

3. Proiect de hot râre privind aprobarea rectific rii bugetului de venituri i 
cheltuieli al S.C. LOCAL URBAN S.R.L. pe anul 2018 

4. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr. 
48/20.04.2011 

5. Proiect de hot râre privind adoptarea unor m suri pentru lucr rile de construc ii 
cu caracter provizoriu – copertine i garaje auto construite pe domeniul public sau 
privat la nivelul municipiului Turnu M gurele 

6. Proiect de hot râre privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul 
municipiului Turnu M gurele 

7. Proiect de hot râre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în 
solu ionarea cererilor de locuin  construite din fonduri de la bugetul de stat prin 
ANL, în regim de închiriere pentru tineri. 

8. Proiect de hot râre privind repartizarea unor locuin e construite din fonduri de 
la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile 
în municipiul Turnu M gurele 

9. Proiect de hot râre privind aprobarea schimb rii de denumire a unei institu ii 
publice de interes local – Policlinica municipal  Turnu M gurele, str. C pitan 
St nculescu, nr. 21 



10. Proiect de hot râre privind stabilirea costului mediu de între inere i 
contribu ia zilnic  de între inere pentru copiii ce frecventeaz  cre ele de copii din 
municipiul Turnu M gurele pentru anul 2019 

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 2019 pe raza 
municipiului Turnu M gurele cu cet enii beneficiari ai prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat 

12. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna 
noiembrie 2018 la nivelul municipiului Turnu M gurele. 

13. 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. 

14. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pe durat  
determinat  

15. 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.   
       
 
 
 
 

PRIMAR, 
Cuclea D nu  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
                                                                                             SECRETAR,           
                                                                Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Turnu M gurele 
 Nr._________ din__________2018 


