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Jude ul Teleorman
Consiliul local al municipiului Turnu Magurele

PROCES VERBAL
                                                     Încheiat ast zi 19.08.2022

în edin  extraordinar  a Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele,
la care particip  14 consilieri locali din totalul de 19 în func ie

            Prin Dispozi ia nr. 577/10.08.2022 a Primarului municipiului Turnu M gurele
atribu iile prev zute de art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modific rile i complet rile ulterioare ale Secretarului general al municipiului Turnu

gurele, jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian, au fost delegate doamnei jr. B descu
Iulica Gra iela.

Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local , deschide edin a i informeaz  Consiliul Local c  prin dispozi ia nr. 601 din data de
18.08.2022, acesta a fost convocat în edin  extraordinar , în procedur  de îndat .
            Din totalul de 19 consilieri locali în func ie, 14 sunt prezen i. Au anun at c  nu pot
participa la edin a de ast zi a Consiliului Local, domnul consilier local Vasile R zvan
Delcea, domnul consilier local Mitroi Teodor, domnul consilier local Lamb  Daniel, doamna
consilier local Mohora Stelu a, i domnul consilier local Vîlcea Iulian.

Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local  supune spre aprobare procesul verbal al edin ei extraordinare din data de 11.08.2022
care este aprobat în forma tehnoredactat  cu 14 voturi pentru.
            Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local  prezint  proiectul ordinii de zi:
      1. Proiect de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pentru edin a
extraordinar  a Consiliului local al municipiului Turnu M gurele din data de 19.08.2022.
            Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
            Comisie de specialitate: Comisia pentru administra ie public  local , juridic ,
ap rarea ordinii i lini tii publice, a drepturilor cet enilor.
      2. Proiect de hot râre privind adoptarea unor m suri organizatorice cu privire la
desf urarea Bâlciului anual în perioada 20.08.2022 – 29.08.2022 la nivelul municipiului
Turnu M gurele
           Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
           Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social ,
buget-finan e, administrarea domeniului public i privat al municipiului, agricultur ,
gospod rie comunal , amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului, servicii i
comer .
           Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local : în afara ordinii de zi mai este un proiect de hot râre.
           -Proiect de hot râre privind preluarea în patrimoniul public al Municipiului Turnu

gurele i în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele a unui bun
mobil.
             Ini iator: Primarul municipiului Turnu M gurele
             Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-social ,
buget-finan e, administrarea domeniului public i privat al municipiului, agricultur ,
gospod rie comunal , amenajarea teritoriului i urbanism, protec ia mediului, servicii i
comer .
            Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local  supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind aprobat  cu 14 voturi pentru.
            Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local  prezint  proiectul de hot râre privind alegerea pre edintelui de edin  pentru edin a
extraordinar  a Consiliului local al municipiului Turnu M gurele din data de 19.08.2022
care are aviz favorabil de la comisia de specialitate.
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            Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local : având în vedere c  domnul Pre edinte de edin  lipse te, rog pe cineva din sal , s
fac  o propunere de Pre edinte de edin , pentru aceast edin  extraordinar .
            Domnul consilier local Mohora C lin Marius: îl propun pe domnul consilier local
Cristea Florentin, pentru a conduce lucr rile edin ei extraordinare de consiliu de ast zi, în
calitate de Pre edinte de edin .
            Nemaifiind alte propuneri, doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic
i administra ie public  local  supune la vot propunerea f cut  de domnul consilier local

Mohora C lin Marius, împreun  cu proiectul de hot râre nr. 1, acestea fiind adoptate cu
14 voturi pentru.
           Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local : acum, îl rog pe domnul Pre edinte s  preia lucr rile edin ei.
           Domnul Pre edinte prezint  proiectul de hot râre nr. 2 care are aviz favorabil de la
comisia de specialitate.
           Domnul consilier local Mu at Tudorel: ne poate spune cineva câteva aspecte despre
organizarea bâlciului anual. Cum se face monitorizarea?
           Domnul Cone Corne – director S.C. LOCAL URBAN S.R.L.: fiecare comerciant va
semna o conven ie civil  pentru utilizarea terenului pe suprafe e diferite, existând astfel dou
tarife i anume, pe suprafa a de 10 mp, un tarif de 3,5 lei iar pe suprafa a de 10,5 mp un tarif
de 7 lei.
           Domnul consilier local Mu at Tudorel: energia electic , cum se va pl ti?
           Domnul Cone Corne – director S.C. LOCAL URBAN S.R.L.: exist  un tarif apoi se
calculeaz  la puterea instalat .
           Domnul Mu at Tudorel: cum se asigur  ordinea i lini tea public ?
           Domnul Primar: referitor la ordinea i lini tea public , acestea sunt atributul poli iei,
iar hot rârea de ast zi a Consiliului Local, se va comunica, cu celeritate i poli iei.
           Doamna jr. B descu Iulica Gra iela – ef serviciul juridic i administra ie public
local : da, se va comunica i poli iei i jandarmeriei Turnu M gurele.
           Domnul consilier local Mu at Tudorel: referitor la monitorizarea zgomotului produs
de muzica care se va pune la bâlci, ce ne pute i spune?
           Domnul Primar: din p cate legisla ia este ambigu  în acest domeniu, nu ajut
organele statului s  ia m suri ferme în aceste situa ii. Înainte nivelul decibelilor se m sura
de D.S.P., astfel c  noi ca autoritate public  local , trebuia s  facem un contract cu cei de la
D.S.P. pentru a m sura nivelul decibelilor. Anii trecu i, cei de la D.S.P., au mers la câteva
persoane s  m soare dac  au fost dep ite valoriile normale ale decibelilor. Din p cate poli ia
nu  poate  face  altceva  decât  s  anun e  pe  cei  de  la  D.S.P.,  iar  ace tia  trebuie  s  vin i  s
constate dac  a fost dep it nivelul de zgomot. Doamna Gra iela B descu, v  rog ca
împreun  cu personalul de la admnistra ie, s  c tua i un act normativ privind limita normal
a nivelului decibelilor i despre poluarea fonic .
           Domnul Cone Corne – director S.C. LOCAL URBAN S.R.L.: eu am discutat cu cei
de la poli ie i cu jandarmeria ca s  se ocupe de ordinea public  pe perioada desf ur rii
bâlciului anual. Am avut un r spuns pozitiv de la dân ii, astfel ace tia vor deta a o echip
de poli ie iar noi le-am pus la dispozi ie un spa iu, la intrarea în bâlci.
           Domnul Primar: terenul unde are loc bâlciul este al nostru, al municipalit ii i
precizez c , terenurile pe care sunt organizate pie e, bâlci, târguri nu se vând, a a prevede
legisla ia.
           Domnul consilier local Mu at Tudorel: eu sus in c  ar fi trebuit invitat i eful poli iei,

 ne explice ce m suri s-au luat sau se vor lua în leg tur  cu desf urarea acestui eveniment.
           Domnul Primar: dac  dumneavoastr , domnilor consilieri, dori i, îi putem face o
invita ie domnului comisar ef al poli iei pentru a se prezenta la edin a ordinar  a consiliului
local de pe data de 25.08.2022. Îl invit m?
           Domnul consilier local Nu  Radu Daniel: eu cred c  singura problem  în aceast
chestiune este faptul c  trebuia s  facem acest edin  de consiliu mai demult. Noi adopt m
ast zi propuneri de m suri pentru organizarea bâlciului anual ce va începe mâine.
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           Domnul Primar: referitor la autoriza ia I.S.U., ace tia se autosesizeaz  din oficiu
asupra faptului c  va avea loc bâlciul anual. Concluzionând, v  spun c  sunt luate acelea i

suri care se iau de ani de zile.
           Nemaifiind discu ii, domnul Pre edinte supune la vot proiectul de hot râre nr. 2,
acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru.
            Domnul Pre edinte prezint  proiectul de hot râre privind preluarea în patrimoniul
public al Municipiului Turnu M gurele i în administrarea Consiliului Local al municipiului
Turnu M gurele a unui bun mobil, care are aviz favorabil de la comisia de specialitate.
            Domnul Primar: referitor la acest proiect de hot râre, v  aduc la cuno tiin  faptul

, am primit în urm  cu ceva timp, o adres  prin care Prim ria Sectorul 4 al Municipiului
Bucure ti ne comunic  Hot rârea nr. 150/31.05.2022, prin care transmite f  plat  de la
Direc ia Mobilitate Urban  Sector 4 la Prim ria Municipiului Turnu M gurele, autobuzul
marca VDL Ambassador 200, seria XMGDE02FSH017486, aflat în stare de func ionare. Ar
fi bine s  prelu m acest autobuz, astfel nu am mai fi nevoi i s  închiriem pentru deplas rile
echipelor de copii ale clubului de fotbal sau s  apel m la sponsoriz ri pentru astfel de
deplas ri. Autobuzul este func ional, i-au f cut I.T.P. i toate verific rile, are toate reviziile
efectuate, singura problem  este c  tahograful autobuzului nu func ioneaz .
            Domnul consilier local Daciu Georgel: f  tahograf nu poate circula.
            Domnul  consilier  local  Belu  Ionu  –  Marius:  eu  cred  c  se  poate,  cel  pu in  s  fie
transportat de la Bucure ti.
            Domnul consilier local Mu at Tudorel: ofer avem angajat pentru a conduce acest
autobuz?
            Domnul Primar: nu avem angajat ofer, dar postul este prev zut în organigram , mai

mâne doar s  organiz m concursul.
            Nemaifiind discu ii, domnul Pre edinte supune la vot proiectul de hot râre privind
preluarea în patrimoniul public al Municipiului Turnu M gurele i în administrarea
Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele a unui bun mobil, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru.

Nemaifiind discu ii, domnul Pre edinte de edin  declar  închis edin a de consiliu.
S-a încheiat prezentul proces verbal în dou  exemplare.

PRE EDINTE DE EDIN ,                                        SECRETAR GENERAL,
                     Cristea Florentin Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

                                                                                                            ÎNTOCMIT,
                                                                                            Insp.Iord nescu Marius Emilian


