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Judeţul Teleorman  

Consiliul local al municipiului Turnu Magurele 

 

PROCES VERBAL 

                                                     Încheiat astăzi 21.07.2022 

în şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, 

la care participă 16 consilieri locali din totalul de 19 în funcție 

 

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel deschide şedinţa şi informează Consiliul 

Local că prin dispoziţia nr. 513 din data de 15.07.2022, acesta a fost convocat în şedinţă 

ordinară. 

            Din totalul de 19 consilieri locali în funcţie, 16 sunt prezenţi. Au anunțat că nu pot 

participa la ședința de astăzi a Consiliului Local, domnul consilier local Mitroi Teodor, domnul 

consilier local Daciu Georgel și domnul consilier local Vîlcea Iulian. 

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al 

şedinţei extraordinare din data de 11.07.2022 care este aprobat în forma tehnoredactată cu 16 

voturi pentru. 

Domnul Preşedinte de şedinţă Belu Ionuț-Marius prezintă proiectul ordinii de zi:   

   

1. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol 

și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu 

Măgurele. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun mobil ce aparține 

domeniului privat al Municipiului Turnu Măgurele către S.C. LOCAL URBAN S.R.L. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Spitalul municipal Turnu 

Măgurele a unor bunuri – proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele. 

           Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al 

municipiului Turnu Măgurele nr. 101/20.04.2022. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele nr. 141/29.06.2022. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele nr. 159/11.07.2022. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare 

a locuinței nr. 1 situată în str. Abatorului, bloc P8, scara 1, etaj parter, construită prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22969-C4-U1 Turnu Măgurele. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării în rate și stabilirea prețului de vânzare 

a locuinței nr. 13 situată în str. Abatorului, bloc P1, scara 1, etaj 3, construită prin Agenția 

Națională pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22956-C1-U13 Turnu Măgurele. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și comerț. 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și numărul de personal al 

unității sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele. 

             Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social 

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2022 la nivelul 

municipiului Turnu Măgurele. 

       Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să 

efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

Comisie de specialitate: Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 

activități sportive și de agrement. 

      12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele. 

Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

       13. Diverse        

             Domnul Preşedinte: în afara ordinii de zi mai sunt două proiecte de hotărâri: 

           -Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului 

Turnu Măgurele nr. 148/29.06.2022. 

             Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

             Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, agricultură, 

gospodărie comunală, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului, servicii și 

comerț. 

               -Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației vehiculelor în ambele sensuri pe 

strada Pompierilor din municipiul Turnu Măgurele. 

            Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

            Comisie de specialitate: Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea 

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

             Domnul Preşedinte supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu 16 voturi 

pentru.              

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 1, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 1, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 2, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 2, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 
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             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 3, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 3, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 4, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 4, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 5, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 5, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 6, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 6, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 7, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 7, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 8, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 8, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 9, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 9, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 10, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 10, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 11, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de hotărâre 

numărul 11, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

             Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre nr. 12, care are aviz favorabil de la 

comisia de specialitate. 

             Domnul consilier local Cristea Florentin: propun pentru ocuparea funcției de președinte 

de ședință pe perioadă determinată, pe domnul consilier local Lambă Daniel.  

              Nemaifiind discuții domnul Preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre nr.12, acesta 

fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

              Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 

Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 148/29.06.2022, care are aviz favorabil 

de la comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot proiectul de 

hotărâre, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

              Domnul Preşedinte prezintă proiectul de hotărâre privind reglementarea circulației 

vehiculelor în ambele sensuri pe strada Pompierilor din municipiul Turnu Măgurele, care are 

aviz favorabil de la comisia de specialitate, nefiind discuţii domnul Președinte supune la vot 

proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu 16 voturi pentru. 

              Domnul Primar: vreau să informez consiliul local asupra faptului că, săptămâna 

viitoare s-ar putea să efectuez un număr de cinci zile din concediul de odihnă. 

  Nemaifiind discuţii, domnul Preşedinte de ședință declară închisă şedinţa de consiliu. 

  S-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.         

  

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR GENERAL,                                               

                    Belu Ionuț-Marius                                    Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                           ÎNTOCMIT, 

                                                                                          Insp.Iordănescu Marius Emilian 
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