JUDE UL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU M GURELE
PRIMAR

DISPOZI IE
Prive te: convocarea de îndat a Consiliului local al municipiului Turnu M gurele în edin
extraordinar în data de 20.09.2021

Primarul municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman,
Având în vedere:
Prevederile art.133 alin.(2) lit.„a” i art.134 alin.(4), alin. (5) lit. „a” i lit. „a2”din
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare;
În temeiul art.196 alin.(1) lit.„b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modific rile i complet rile ulterioare.

DISPUNE:

Art.1 Consiliul local al municipiului Turnu M gurele, jude ul Teleorman, se convoac de
îndat în edin extraordinar , în data de 20.09.2021, orele 15.30, în sala de festivit i a
Colegiului Na ional „Unirea”, strada Castanilor, nr. 25, municipiul Turnu M gurele, jude ul
Teleorman.
Art.2 Proiectul ordinii de zi a edin ei este cuprins în anexa nr.1 care face parte integrant
din prezenta dispozi ie.
Art.3 Consilierii locali sunt invita i s formuleze i s depun amendamente asupra
proiectelor de hot râri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispozi ie.
Art.4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se înmâneaz
consilierilor locali în mapa de edin , pe semn tura acestora.
Art.5 Serviciul juridic i administra ie public local va duce la îndeplinire prevederile
prezentei dispozi ii.

PRIMAR,
Cuclea D nu

SECRETAR GENERAL,
Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian

Turnu M gurele
Nr. 999 din 20.09.2021

JUDE UL TELEORMAN
MUNICIPIUL TURNU M GURELE
PRIMAR

Anexa nr. 1
la dispozi ia nr. 999 din 20.09.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hot râre privind aprobarea documenta iei tehnico-economice pentru
investi ia „Consolidarea i reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfântul Haralambie (corp
cl dire C1) din Municipiul Turnu M gurele, Jude ul Teleorman”
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 .
2. Proiect de hot râre privind completarea H.C.L. nr. 31/20.02.2020
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 .
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