
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 20.06.2018, 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 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. 
2. Proiect de hot râre privind încetarea aplicabilit ii anexei nr. 7 din Hot rârea Consiliului 

Local al municipiului Turnu M gurele nr. 67/23.05.2018. 
3. Proiect de hot râre privind aprobarea prelu rii unor bunuri de retur în administrarea 

Consiliului Local al municipiului Turnu M gurele din administrarea S.C. APA SERV S.A. 
4. Proiect de hot râre privind predarea c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale i 

Administra iei Publice prin Compania Na ional  de Investi ii – C.N.I. S.A. a amplasamentului i 
asigurarea condi iilor în vederea execut rii obiectivului de investi ii Proiect pilot – “Sal  de 
educa ie fizic colar  la coala Gimnazial  nr.2, str.Alexandru Vlahu , nr.17, municipiul Turnu 

gurele, jude ul Teleorman”. 
5. Proiect de hot râre privind modificarea Hot rârii Consiliului Local nr.78/24.06.2015 

privind atribuirea denumirii strada Stânjenei Vale, drum de acces situat în municipiul Turnu 
gurele între strada Aurel  Vlaicu i strada Soarelui. 
6. 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. 
7. Proiect de hot râre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social 

conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna mai 2018 la nivelul 
municipiului Turnu M gurele. 

8.  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 
 


