
JUDE UL TELEORMAN 
MUNICIPIUL TURNU M GURELE 
PRIMAR 
 
 
 

DISPOZI IE 
Prive te: convocare Consiliu local al municipiului Turnu M gurele în edin  de îndat  

 
 
                   Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, 
          Având în vedere: 

           Prevederile art.39 alin.(4) 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 de îndat , în data de 21.06.2019, orele 15.30, 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 modificarea H.C.L. nr. 96/11.07.2018 privind 

aprobarea Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ie i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii ,,Îmbun irea accesibilit ii, 
atractivit ii i calit ii mediului urban prin reabilitarea de str zi din municipiul Turnu 

gurele”.  
2. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 109/24.08.2018 privind 

aprobarea documenta iei tehnice – faza D.A.L.I. – S.F. i a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investi ii ,,Creare centru educa ional în Turnu 

gurele, Str. Libert ii, nr. 137”. 
3. Proiect de hot râre privind modificarea H.C.L. nr. 110/24.08.2018  privind 

aprobarea Documenta iei de Avizare a Lucr rilor de Interven ie i a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investi ii ,,Îmbun irea spa iilor publice 
urbane prin reabilitarea de str zi din cartierul M gurele din municipiul Turnu 

gurele”.  
       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________2019 


