
Judetul Teleorman 

Consiliu) local al municipiuiui Turnu Magurele 


PROCES VERBAL 

Incheiat 10.2021 


In ~edinta extraordinara a Consiliului Local al municipiului Turnu Magurele, 

unde participa 13 consilieri din totalul de 19 in functie 


Domnul jr. Franchevici Daniel deschide ~edinta ~i Consiliul 
Local ca prin dispozitia nr. 1087 din 14.10.2021, acesta a fost convocat de indata in ~edinta 
extraordinara. 

Din totalul de 19 consilieri locali in functie, 12 sunt prezenti. Lipsesc motivat domnul 
consilier local Georgel, domnul consilier local Manea Tudor, domnul consilier local Mohora 
Catalin-Marius, domnul consilier local Belu Ionut Marius, domnul consilier local Constantin Virgil-
Lucian, domnul consilier local Mitroi ~i doamna consilier local Atheneu Aura. 

Domnul Secretar general jr. Franchevici Daniel supune spre aprobare procesul verbal al 
~edintei ordinare din 30.09.2021 care este aprobat In fonna tehnoredactata cu 12 voturi pentru. 

In domnul local Mitroi 13 
Domnul Pre~edinte de Mihai proiectul ordinii 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului de investitii "Reabilitarea zonelor 
degradate (parcuri) din fata gari! ~i zona Victoria" din municipiul Turnu Magurele, judetul 
Teleonnan, In cadrul apelului proiecte cu titiul POR/GAL Turnu 2112021109/06/0S9.1, Axa 
prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice ~i sociale a comunitatilor defavorizate din mediul 
urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC), 
precum ~i a cheltuielilor legate acest proiect 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
de specialitate: programe dezvoltare economico-sociaHi, buget

finanle, domeniului public ~i privat al municipiului, gospodarie comunala, 

amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, ~i comer!. 


2. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului "Amenajare zona de promenadii 
lungul ~oselei Alexandriei, por!iunea cuprinsa intre bulevardul Independentei ~i strada 

Stadionului", in cadrul apelului de proiecte cu titlul PORl2018/9/9.l/117 REGIUNI, prioritara 9
Sprijinirea economice ~i sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea 
de investitii 9.1 Dezvoltare locala sub responsabHitatea comunitatii (DLRC), ~i a 
cheltuielilor legate de acest proiect 

Initiator: Primarul municipiului Turnu 

Comisie de pentru programe de dezvoltare buget

domeniului public ~i al municipiului, agricultura, gospodade comunala, 

amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!. 


3. Proiect de hotarare privind aprobarea contributiei sub fonna de cotizatie a Municipiului Turnu 
Magurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Magurele, in cali tate de membru asociat al 
Asociatiei Grup de Act:iune Locala "Turnu 21" pentru anul 2021 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comer!. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea a 
(D.A.L.I) ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
Clo~ca, ~i Cri~an" din Municipiul Turnu Magurele 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru programe dezvoltare economico-sociala, UUl:!l;;t

finante, administrarea domeniului public ~i privat municipiului, gospodarie 

amenajarea teritoriului ~i protectia mediului, ~i 


5. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii de finantare pentru projectul "Reabilitare 
strada Horia, Clo~ca, ~i Cri~an din municipiul Turnu Magurele" in cadrul Programului national 
investitii "Anghel Saligny" 



Iniliator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociaia, buget

administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, protectia mediului, servicii ~i comeq. 

6. de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al municipiului Tumu 
Magurele nr.l6/27.02.2019 

Initiator: Primarul municipiului Turnu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe economico-sociaUi, UU~c;t-

finante, administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, servicii ~i comeq. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea depunerii cererii finantare pentru proiectul 
"Reabilitarea strazilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins intre strada David Praporgescu ~i strada 
Taberei) ~i Walter Maracineanu din municipiul Tumu , 'in cadrul Programului national de 
investitii . 

Initiator: Primarul municipiului Tumu MagureJe 
Comisie de specialitate: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, 

administrarea domeniului public ~i privat al municipiului, agricultura, gospodarie comunala, 
amenajarea teritoriului ~i urbanism, proteqia mediului, servicii ~i 

8. Proiect hotarare privind arondarea cre~elor de stat de raza municipiului Turnu Magurele 
la unitati de invatamant cu personalitate juridica incepand cu anul ~colar 2021 

Initiator: Primarul municipiului Tumu Magurele 
Comisie de specialitate: Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive ~i de agrement. 
Domnul supune vot ordinea de aceasta fiind aprobata cu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 1 care are aviz favorabil de la comisia 

specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta adoptat cu 13 voturi 
Domnul Pre~edinte proiectul de hotarare nr. 2 care are favorabil de la comisia 

de specialitate, discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proieetul hotarare nr. 3 care are aviz favorabil de comisia 

de specialitate, nefiind diseutii se supune la vot, aeesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul hotarare nr. 4 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se vot, acesta fiind adoptat eu 13 voturi 
Domnul Pre~edinte proieetul nr. 5 eare are aviz favorabil la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat eu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 6 care are favorabil de la comisia 

nefiind discutii se la vot, acesta fiind adoptat eu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul de hotarare nr. 7 care are aviz favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune la vot, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru. 
Domnul Pre~edinte prezinta proiectul hoHirare nr. 8 care are favorabil de la comisia 

de specialitate, nefiind discutii se supune 	 vot, acesta fiind adoptat eu 13 voturi pentru. 
Nemaifiind discutii, domnul Pre~edinte de ~edinta declara inehisa ~edinta de consiliu. 
S-a incheiat prezentul proces verbal in doua exemplare. 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, GENERAL, 
Gheorghe Mihai Jr. Francheviei Daniel Eduard Octavian 

INTOCMIT, 

Cons. Muntenescu Marieta 
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