COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 9 decembrie 2016, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local
Turnu Rosu, judetul Sibiu.
Sedinta Consiliului Local a fost convocata in baza dispozitiei primarului Comunei
Turnu Rosu nr.300 din 08.12.2016.
La aceasta sedinta din numarul total de 11 consilieri locali in functie sunt prezenti 7
consilieri locali, dra.consilierAnghel Andreea-Cornelia, dl. Consilier Craciun Vasile,
dna.consilier Galea Maria-Cristina si dl.consilier Popa loan fiind absenti.
Dna secretanavand in vedere ca sunt prezenti 7 consilieri locali , declar legal
intrunita sedinta de indata a Consiliului local al Comunei Turnu Rosu din data de
09.12.2016.
Participanti dl Gomonea Vasile admis in functia de administrator al S.C. Apa Canal
Turnu Rosu SRL.
Dna.secretar Buta Rodica prezinta procesul-verbal al sedintei extraordinare din data
de 24.11.2016.
Se supune spre aprobare procesul-verbal al sedintei extraordinara din 24.11.2016.
Dna.secretar:Daca sunt intrebari?
Daca nu,supun la vol.
Cine estepentru? 7 voturi.
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Se aproba cu unanimitate de voturi procesul-verbal din data de 24.11.2016,
consilierii prezenti sunt de acord cu cele consemnate in procesul verbal.
Dl.consilier Costeiu Cristian intervine precizand ca, in ceea ce priveste masuratorile
stradale, Strada Cooperativei,dupa masuratorile dansului, este in limite, dar la Strada
Politiei a inregistrat diferente semnificative (cca 500m). Tot dansul precizeaza ca, intrucat
s-au constatat aceste nereguli, nu considera normal ca membrii Consiliului sa-si asume
aceste modificari a inventariului domeniului public.
De asemenea precizeaza ca masuratorile efectuate de dansul nu poate avea abateri
mai mari de 50 m, motiv pentru care propune stabilirea unei intalniri cu topometristul care
s-a ocupat de efectuarea masuratorilor aferente discutiei, care sa ofere siguranta

ca,diferenta rezultata nu se va reflecta si in banii investiti in proiectele ce privesc
reabilitarea respectivelor strazi.Solicita oferirea de catre dl.topometrist a unui cadru legal
pentru intreaga situatie.
Mai mult decat atat precizeaza ca masuratorile realizate de dansul s-au efectuat cu
telemetru, aparat care mascara la milimetru.
Dl.Cristian loan-Corneliu solicita prezenta d-lui topometrist in sedinta pentru
justificarea situatiei rezultata.
Dl.consilier Costeiu Cristian completeaza cu precizarea ca intreaga situatie
existenta poate fi rezultatul unei greseli de editare, astfel incat topometristul sa fii masurat
foarte bine, dar sa fii consemnat gresit.
Dl.consilier Niculescu Horia-Radu solicita intocmirea unei adrese oficiale din
partea topometristului.
Dl.viceprimar precizeaza ca ii va solicita d-lui topometrist prezenta in cadrul unei
sedinte a Consiliului Local.
Dl.viceprimar relateaza domnilor consilieri prezenti la sedinta situatia Statiei de
pompare a canalizarii din Sebesul de Jos si a articolelor ce s-au scris despre aceasta
problema in presa.Mentioneaza faptul ca au identificat problema si ca acum sunt in plin
proces de solutionare a acesteia.
Dl presedinte de sedinta Ban Nicolae-Ioan prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare. Se aproba in unanimitate.
Proiect de hotarare privind demisia administratorului si numirea unui nou
administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Dna secretar Buta Rodica prezinta consilierilor candidatii inscrisi si rezultatul
acestora la concursul pentru ocuparea postului de administrator al SC Apa Canal Turnu
Rosu.
Dl.consilier Costeiu Cristian intreaba daca Morar Paul-loan avea dreptul sa
candideze, data fiind functia de consilier detinuta in cadrul Consiliului Local Turnu-Rosu.
Dna.secretar ButaRodica raspunde ca , avea acest drept, dar in situatia in care era
declarat admis pentru ocuparea postului de administrator trebuia sa renunte la functia de
consilier detinuta.
Dna.secretar:Daca mai sunt intrebari? Daca nu.supun la vot.
Cine estepentru? 7 voturi.
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Dna secretar :Proiectul a fost adoptat.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.82/2016
privind demisia administratorului si numirea unui nou administrator al SC Apa
Canal Turnu Rosu SRL, cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta-intrucat unicul punct al ordinei de zi a fost epuizat, declar
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,
Ban Nicoale-loan

Intocmit,
Buta Rodica

COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi 16 decembrie 2016, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului Local
TurnuRosu, judetul Sibiu.
Sedinta Consiliului Local a fost convocata in baza dispozitiei primarului Comunei
Turnu Rosu nr.303 din 15.12.2016.
La aceasta sedinta din numarul total de 11 consilieri locali in functie sunt prezenti 8
consilieri locali, dra.consilierAnghel Andreea-Cornelia, dl.consilier Costeiu Cristian si
dl.consilier Popa loan fiind absenti.
La sedinta sunt prezenti dl primar Istrate Stelian si dna secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta ordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar: avand in vedere ca sunt prezenti 8 consilieri locali , declar legal
intrunita sedinta de indata a Consiliului local al Comunei Turnu Rosu din data de
16.12.2016.
Dl presedinte de sedinta Ban Nicolae-Ioan prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare. Se aproba in unanimitate.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul
2016.
Dl inspector din cadrul Compartimentului contabilitate prezinta referatul si nota
justificativa privind rectificarea bugetului local.
Dna.secretar Buta Rodica intervine si pune in discutie adresa nr.313308 din
29.11.2016 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Sibiu, potrivit careia conform
Legii nr.273/2006 , sumele alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se
majoreaza , respective se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatilor
executive , potrivt legii urmand ca la prima sedinta a autoritatilor deliberative sa se
valideze modificarile respective.
Motiveaza astfel art.2 din proiectul de hotarare privind validarea Dispozitiei
nr.299/2016 privind viramentele bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV anul
2016 emisa de primarul comunei Turnu Rosu.

Dl consilier Niculescu Horia-Radu intreaba daca s-a facut intabularea meandrei
Oltului vechi.
Dl primar raspunde ca acum se lucreaza la documentatie.
Dlpresedinte de sedinta:Daca mai sunt intrebari? Daca nu,supun la vot.
Cine estepentru? 8 voturi.
Cine esteimpotriva?
Cine se abtine?
Dna secretar :Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al ComuneiTurnu-Rosu nr.84/2016
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2016, cu unanimitate de
voturi.
Presedintele de sedinta-intrucat unicul punct al ordinei de zi a fost epuizat, declar
sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta,
Ban Nicoale-Ioan

Intocmit,
Buta Rodica.

COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU

PROCES- VERBAL

Incheiat astazi, 29 decembrie 2016 cu ocazia $edintei ordinare a Consiliului Local al
Comunei Turnu Rosu.
§edin(a a fost convocata de domnul primar Istrate Stelian prin dispozijia nr.311/2016 si
prin convocarea scrisa nr. 5705 din 22.12.2016 conform art. 39 alin. din Legea nr. 215/2011 a
administrate! publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
In convocare au fost specificate data, ora, locul desfasurarii. precum si ordinea de zi
propusa a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrarile sedinjei sunt publice. respectandu-se astfel prevederile art.42 alin (1) din Legea
nr. 215/2001 a administrate! publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.
Participa urmatorii consilieri: Anghel Andreea- Cornelia, Ban Nicolae-Ioan, Craciun
Vasile, Cristian loan-Comeliu, Galea Maria-Cristina, Mihaiu Toma-Grigore, Morar Paul-loan,
Popa loan. Tilvan Gheorghe.
Lipsesc unnatorii consilieri. Costeiu Cristian,, Niculescu Horia-Radu.
Sunt prezenti la sedinta dl. primar Istrate Stelian si dna. secretar Buta Rodica.
Domnul Primar Istrate Stelian: Doamnelor si domnilor consilieri. stimaji invitaji, va
rog sa-mi permiteti sa va anunf ca pentru astazi 29 decembrie2016 a fost convocata sedin^a
ordinara a Consiliului Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
Domnul primar motiveaza convocarea sedintei.

Doamna Secretar: Va informez ca din totalul de 11 de consilieri loeali alesi in funcjie.
sunt prezentj astazi 9 consilieri. In conditiile acestea precizez ca sunt intrunite prevederile art.
40 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 republicata. cu modificarile si completarile ulterioare,prezenja majoritatji consilierilor local! in functie-. sedinta fiind legal constituita.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Ban Nicolae-loan.

Dna.secretar Buta Rodica prczinta procescle verbale ale scdintelor anterioare, si anume:
> Proces-verbal din data 29.11.2016 incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
Local Turnu Rosu.

Se supune spre aprobare procesul-verbal.
Cine este pentru?-9 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Se aproba procesul verbal din 29.11.2016 cu unanimitate de voturi faraadaugiri sau alte
observatii.

Proces-verbal din data de 09.12.2016 incheiat cu ocazia sedintei de indata a
Consiliului Local Turnu Rosu.

Se supune spre aprobare procesul-verbal.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?-! abtinere dra.Anghel Andrcea-Cornelia. Dansa isi motiveaza abtinerea
mentiunea ca nu poate vota intrucat la sedinta respectiva nu a fost prezenta.
Se aproba procesul verbal din 09.12.2016 cu 8 voturi pentru , fara adaugiri sau alte observajii.

r Proces-verbal din data de 16.12.2016 incheiat cu ocazia sedintei de indata a
Consiliului Local Turnu Rosu.
Se supune spre aprobare procesul-verbal.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?-! abtinere dra.Anghel Andrcea-Cornelia. Dansa isi motiveaza abtinerea cu
mentiunea ca nu poate vota intrucat la sedinta respectiva nu a lost prczenta.
Se aproba procesul verbal din 09.12.2016 cu 8 voturi pentru- fara adaugiri sail alte
observa|ii.
Dl.consilier Popa loan intreaba daca se pot convoca sedintele dupa-masa sau dimineata
la ora 8:00 si nu la ora 10:00.
Dl.primar raspunde ca sedintele de indata din data de 0^.12.2016 si 16.12.2016 au fost
urgente. motiv pentru care au fost convocate in aceste intervale orare.
De asemenea precizcaza ca a fosl jignit de mai multe ori catre domnul consilier Niculescu
Horia-Radu la fel cum a procedat si cu ocazia unei intalniri cu dl avocat Dan Duca. prezent fiind
si dl consilier local Costeiu Cristian.
Dna. Anghel Andreea Cornelia intreaba de ce numai doua sedinte ale Consiliului Local,
respectiv cele din data de 09.12.2016 si 16.12.2016, au fost inregistrate si postate pe internet.
Dl.primar raspunde ca au fost probleme cu aceasta camera video din Sala de sedinte a
institutiei, dar acum totul s-a rezolvat.
Dna.consilier personal al primarului reda problema cu privire la inregistrarile facute.
Dl.consilier Cristian loan-Corneliu face referire la unul dintre punctele de pe ordinea
de zi de la sedintele anterioare si anume, solicitarca dlui Grigore Marius-llie cu privire la
iluminatul stradal, mentionand faptul ca doneaza dansul doua lampi pentru a fi montate pe strada
respectiva.

Domnul primar: Dau cuvantul presedintelui de sedinfa -d-lui Ban Nicolae-Ioan, pofti(i

va rog.
Domnul presjedinte de sedin(a. Ban Nicolae-Ioan prezinta ordinea de zi. astfel:
1.Protect de hotarare privind desemnarea administratorului SC Apa canal Turnu Rosu SRL sa
opereze in registnil general de evidenta a salariatilor-initiator primarul comtinei.
2.Protect de hotarare privind niodifictirca si completarea HCL nr.43/6/2016 privind constituirea
Comisiilor de speeialitate pe domenii de activitate — initiator primarul comunei.
3.Protect de hotarare privind aprobareu listelor cu preturile de referinta in functie de specii sail
grupe de specii, de sortimente si de graditl de accesibilitate, precum si coeficicntii de ajnstare a
prettdui de referinta in functie de natitru prodiisiilui pentnt ami! de productic 2017-initiator
primarul comunei.
4.Project de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din Comuna Turnu Rosu pcntru anul
.scalar 2017-2018-initiatorprimarul comunei.
5. Jnterpelari si discutii.
Domnul presedinte de sedinta: Intrucat alte propuneri de modificare sau suplimentare a
ordinii de zi nu sunt se supune la vot ordinea de zi propusa a se discuta. fiind aprobata cu
unanimitate de voturi.

Punctul 1 al ordinii de zi
l.Proiect de hotarare privind desemnarea administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu SRL
sa opereze in registrul general tie evidenta a salariatilor-initiator primarul comunei
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl.Popa loan intreaba daca nu se poate ca dna.Streinu Mariana sa opereze in Revisal si
pcntru societatea de Apa Canal Turnu Rosu.

Dna. consilier personal raspunde ca in prezent legea nu mai prevede obligativitatea de a
avea un curs de inspector resurse umane pentru operarea in Revisal, ci este suficient inscrierea in
fisa postului printre atributii a acestor mentiuni privind Registrul general de evidenta a
salariatilor si imputernicirea persoanei desemnate printr-o decizie scrisa a angajatorului, motiv
pentru care s-a intocmit prezentul Proiect de hotarare, astfel incat, odata desemnat,
administratorul societatii Apa Canal Turnu Rosu sa opereze in Revisal conform legii.
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr. 86/2016 privind desemnarea administratorului SC Apa
Canal Turnu Rosu SRL sa opereze in Registrul general de evidenta a salariatilor,cu
unanimitate de voturi.

Punctul 2 al ordinii de zi.
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.43/6/2016 privind constituirea
Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate —initiator primarul comunei.
Domnul viceprimar propune Presedinte pentru Comisia A pe doamna Galea MariaCristina.
Domnul consilier Tilvan Gheorghe propune pe dl consilier Cristian loan-Corneliu
secretar al Comisiei A.
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?

S-a adoptat Hotararea nr. 87/2016 privind modificarea si completarea HCL
nr.43/6/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate,cu
unanimitate dc voturi.
Punctul 3 al ordinii de zi.
Protect de hotarare privind aprobarea listelor cu preturile de referintu in functie de specii sau
grupe de specii, de sortimente si de gradul de accesibilitate, precum si coeficientii de ajustare a
pretului de referinta in functie de natura produsului pentru anul de productie 2017-initiator
primarul comunei.
Proiectul de hotarare nu arc nevoie de avizul Comisiei de specialitate dcoarece dupa
trecerea a 30 de zile de la inregistrarea proiectului acesta se considera favorabil, conform art.44
alin.2 din Legea 215/2001 a administrate! publice locale, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare.
Domnul consilier Popa loan solicita crearea unei legaturi mai stranse intre Ocolul Silvic
si Primarie, respectiv Consiliul Local.
Se supune spre aprobare proiectul de hotarare.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr. 88/2016 privind aprobarea listelor cu preturile de referinta in
functie de specii sau grupe de specii, de sortimente si de gradul de accesibilitate, precum si
coeficientii de ajustare a pretului de referinta in functie de natura produsului pentru anul
de productie 2017,cu unanimitate de voturi.
Punctul 4 al ordinii de zi.
Protect dc hotarare privind reorgani:area retelei scolare din Comiina Tiirnu Rosu pentru anul
.scalar 2017-2018-initiator primarul comnuei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dna. secretar Buta Rodica descrie intreaga procedure cu privire la acest protect de
hotarare, precizand faptul ca la momentul de fata va ramane sub aceasta forma de protect si se va
inainta Inspectoratului Scolar .ludetean Sibiu. Dupa obtinerea avizului conform al Inspectoratul
Scolar .ludetean Sibiu se va analiza din nou proiectul de hotarare.

Punctul 5 al ordinii de zi.
Interpelari si discutii
l.Dna.consilier personal al primarului prezinta lamuriri cu privire la primul punct al
ordinii de zi, si anume: Protect de hotarare privind desemnarea admlnistratornhii SC Apa Canal
Ttirnu Ro.fit SRL sa opereze in registntl general de evidenta a salariatilor-initiator primanil
comi/nt'/.-invocand astfel art.6 si art.7 din Hotararea de Quvem nr.500/2011 privind registrul
general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare.-pentru a clarifica
aspectui de legalitate in ceea ce priveste aprobarea prezentului project de hotarare.
2.Dra.consilier Anghel Andreea-Cornelia pune in discutie adaugarea, pe facturile
emise de SC Apa Canal Turnu Rosu, numarului de telefon al administratorului soeietatii astfel
incat, in caz de urgente, cetatenii comunei sa poata apela la dansul pentru solutionarea
problemelor intervenite.
Domnul primar mentioneaza ca se vor face cunoscute numerele de telefon ale Statiei de
Apa din Sebesu de Jos, ale Statiei de Epurare Turnu Rosu, precum si numarul de serviciu al
administratorului.
S.Dra.consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba ce fel de impozit platesc doamnele
doctor pentm spatiile inchiriatc in cadrul Centrului Medical.
Dna.secretar Buta Rodica precizeaza ca taxele platite de doamnele doctor nu reprezinta
impozit. ci reprezinta taxa pe cladire si in conlinuare descrie modul in care se calculeaza aceasta
taxa.
4.Dl.consilier Cristian loan-Corneliu intreaba care este modul in care se va actiona
pentru solutionarea problemelor de la cabinetul stomatologic din cadrul Centrului Medical.

Dl.primar raspunde ca dna. doctor Manole nu vrea sa isi faca dansa modificarile .
Se ridica in discutie gasirea unui alt medic stomatologic pentru cabinet care sa vina zilnic
la consultatii si nu doar o zi pe saptamana cum procedeaza dna. doctor Manole.
Domnii consilieri doresc sa stie cum o sa procedeze cu dna doctor, daca o sa ii oferim un
anumit termen pentru efectuarea modificarilor solicitate.
Domnul primar precizeaza ca va intocmi pentru sedinta urmatoare un proiect de hotarare
pentru gasirea unui alt medic stomatologic.
5.Domnul consilier Cristian loan Corneliu ridica in discutie programul de lucru al
medicilor de familie. Se propune ca acesta sa fie atat de dimineata cat si dupa-masa.
Domnul primar precizeaza ca se va interesa si se va gasi o solutie.
Domnul consilier Cristian loan Corneliu mentioneaza ca si dansul se va interesa de
aceasta problema.
6.Se reia in discutie masuratorile de la strada Politiei.
Domnul primar intreaba pe dra. Anghel Andreea-Cornelia daca dl.consilier Costeiu
Cristian a masurat corect aceasta strada.
Tot dansul mentioneaza ca va analiza personal aceasta problema.
Domnul presedinte de sedinta: Intrucat alte intrebari, interpelari si probleme de analizat
nu mai sunt. iar punetele inscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, cu permisiunea domnilor
consilieri, declar inchise lucrarile sedin(ei de astazi. Drept pentru care s-a incheiat prezentul
proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Ban Nicolae-Ioan

Intocmit,
Secretar Buta Rodiea

