
JUDEŢUL TELEORMAN 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 

PRIMAR         

 

 

 

DISPOZIŢIE 

Priveşte: convocarea Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în şedinţă ordinară în 

data de 28.12.2022 

 

 

                    Primarul municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, 

           Având în vedere: 

       -prevederile art. 133 alin. (1) şi art. 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (5) lit. „a” și lit. „a2” din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile dispoziției numărul 956 din data de 14.12.2022, a Primarului municipiului Turnu 

Măgurele; 

       În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

 

 

       Art.1 Consiliul local al municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, se convoacă în 

şedinţă ordinară, în data de 28.12.2022, orele 15.00, în sala de festivități a Colegiului Național 

„Unirea”, strada Castanilor, nr. 25, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman. 

       Art.2  Proiectul ordinii de zi a ședinței este cuprins în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta dispoziție. 

       Art.3 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâri înscrise în anexa nr.1 la prezenta dispoziție. 

       Art.4 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pe suport de hârtie, se înmânează 

consilierilor locali în mapa de ședință, pe semnătura acestora. 

       Art.5 Serviciul juridic şi administraţie publică locală va duce la îndeplinire prevederile 

prezentei dispoziţii. 

 

 

 

 

                                                             PRIMAR, 

                                                                    Cuclea Dănuţ 

                                                                                                                                       

          

 

 

 

                                                                                                       SECRETAR GENERAL,         

                                                                                        Jr. Franchevici Daniel Eduard Octavian  

 

 

 

 

 

Turnu Măgurele                                           

 Nr. 968 din 22.12.2022 



 

JUDEŢUL TELEORMAN                                                                               Anexa nr. 1 

MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE                                            la dispoziția nr. 968 din 22.12.2022 

PRIMAR  

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI:  

 

 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 

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. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru 

autovehiculele de transport marfă pentru anul 2023 la nivelul 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. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 203/13.09.2022 privind modificarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 78/20.04.2022. 

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. 

4. Proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare din Aria de operare, județul Teleorman și acordarea unui mandat special 

reprezentantului în Adunarea Generală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Teleormanul” pentru aprobarea acestuia. 

     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 mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Teleormanul” să exercite pe seama și în numele asociatului – unitatea administrativ teritorială 

Municipiul Turnu Măgurele toate atribuțiile, drepturile și obligațiile privind delegarea Serviciului 

de alimentare cu apă și canalizare. 

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 acordare mandat special reprezentantului U.A.T. Municipiul 

Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltarea Intercomunitară 

„Teleormanul”. 

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. 

        7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața 

de 15 mp aparținând domeniului public al 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. 

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

locuinței nr. 1 situată în str. Abatorului, bloc P2, scara 1, parter, construită prin Agenția Națională 

pentru Locuințe, identificată prin cartea funciară nr. 22957-C2-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. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de 

personal pentru Aparatul de specialitate al primarului 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. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea unor 

bunuri deșeuri metalice și aprobarea caietului de sarcini în vederea valorificării acestora. 

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. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării instrumentului economic „plătește 

pentru cât arunci” la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele și aprobarea contractului de 

prestare a serviciului. 

 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. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/24.08.2018 

privind aprobarea documentației tehnice – faza D.A.L.I. – S.F. și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții „Creare centru educațional în Turnu Măgurele, Str. Libertății, Nr. 

137”. 

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. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 110/24.08.2018 

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea spațiilor publice urbane prin reabilitarea 

de străzi din cartierul Măgurele din 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. 

14. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele pentru anul școlar 2023 – 2024. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

activități sportive și de agrement. 

15. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desemnarea persoanelor în 

vederea exercitării activității de control financiar preventiv propriu la nivelul 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. 

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

municipiului Turnu Măgurele nr. 87/12.07.2010. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

activități sportive și de agrement. 

17. 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. 

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

conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 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. 

        19. 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. 

20. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe perioadă determinată. 

Inițiator: Primarul municipiului Turnu Măgurele 

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

ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor. 

21. Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PRIMAR, 

 Cuclea Dănuţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


