JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 1 septembrie 2016 ,cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local Turnu
Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 188/31.08.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie,
sunt prezenţi 10 consilieri locali, domnisoara consilier Anghel Andreea-Cornelia este absenta.
Participanti dna Cristea Cristina consultant de la firma Zibanit SRL Sibiu.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta de indata si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 10 consilieri locali, declar legal întrunită
şedinţa de indata a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 01.09.2016.
Doamna secretar solicita consilierilor sa faca propuneri in vederea alegerii presedintelui
de sedinta.
Dl consilier Mihaiu Toma-Grigore propune pe dna Galea Maria-Cristina.
Nu se mai fac alte propuneri. Se supune la vot propunerea facuta , se aproba in unanimitate.
Doamna Galea Maria-Cristina presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Unicul punct al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Modernizare retele hidroedilitare,comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu”- initiator primarul
comunei.
Se prezinta documentatia pentru implementarea proiectului :devizul general privind
cheltuielile necesare realizarii investitiei ,cheltuieli eligibile si neeligibile,devizul obiectului si
lista agentilor economici deserviti de proiect.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Dl consilier Popa Ioan : as dori sa intreb pe dl primar daca o sa avem bani pentru
contributia noastra la aceste proiecte.
Dl consilier Niculescu Radu :daca bugetul comunei este de 1.000.000 lei de unde o sa
avem bani pentru a suporta cheltuielile neeligibile a proiectului care sunt in valoare de 600.000
lei.
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba pe dna consultant Cristea Cristina ce presupune acest
proiect de modernizare.
Dna consultant prezinta si descrie caracteristicile tehnice ale proiectului , acestea fiind :
retea de distributie a apei , bransamente,camine de vane , hidranti incendiu subteran si alte
dotari.
Dl consilier Niculescu Radu intreaba pe dl primar care este urgenta acestei sedinte de
indata a consiliului.

Dl primar raspunde dlui consilier ca mai sunt 50.000 milioane de Euro la AFIR(Agentia
pentru Finantarea Investitiilor Rurale) si doreste sa obtina finantarea acestui proiect.
Dl consilier Niculescu Radu intreaba daca pentru sustinerea proiectului se va face credit
bancar.
Dl primar raspunde ca nu va face credit bancar ,se vor gasi solutii pentru obtinerea de noi
surse de finantare a bugetului local.
Dl consilier Niculeascu Radu : problema bugetului ocolului silvic , nu este admisibil sa
ramanem cu un profit de 4.500 lei/an.
Dl consilier Costeiu Cristian intervine precizand faptul ca ar dori sa cunoasca care este
circuitul materialului lemnos din padure pana la vanzator.
Dl primar raspunde dlui Niculescu ca il imputerniceste sa gaseasca un alt ocol.
Dl consilier Niculescu intreaba de ce nu s-au luat oferte si de la ocolurile silvice de stat.
Dl primar raspunde ca nu are incredere in ocolurile silvice de stat si da exemplu comunele
Arpasu de Jos si Racovita, care s-au confruntat cu multe probleme ,desi sunt in administrarea
unui ocol silvic de stat.
Dna presedinte de sedinta intreaba daca mai sunt intrebari.
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba daca referatul sau a fost pus pe ordinea de zi in
sedinta din data de 31.08.2016.
Dna secretar raspunde ca s-au facut copi xerox la referat si au fost inmanate consilierilor
prezenti la sedinta.
Daca nu mai sunt intrebari ,supun la vot.
Cine este pentru ? 8 voturi. Este cineva impotriva? 1 vot. Se abtine cineva ?1 vot.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.59/2016, privind
implementarea proiectului “Modernizare retele hidroedilitare,comuna Turnu Rosu,judetul
Sibiu “ cu 8 voturi pentru , 1 vot impotriva consilier Niculescu Radu si 1 abtinere consilier
Popa Ioan.
Presedintele de sedinta-intrucat unicul punct de pe ordinea de zi, a fost epuizat , declar sedinta
inchisa.
Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica
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Incheiat astazi 20 septembrie 2016 ,cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local Turnu
Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 199/19.09.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie,
sunt prezenţi 9 consilieri locali, domnii consilieri Costeiu Cristian si Popa Ioan sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta de indata si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 9 consilieri locali, declar legal întrunită
şedinţa de indata a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 20.09.2016.
Doamna Galea Maria-Cristina presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Punctul 1 al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind modificarea si completarea unor
pozitii din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Turnu Rosu- initiator
primarul comunei.
Dna secretar al comunei ,prin referatul prezentat, aduce la cunostinta ca la data intocmirii
documentatiei privind inventarierea bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei
,primaria nu detinea date concrete privind incadrarea in categorii functionale a drumurilor publice
si de utilitate privata, fapt pentru care se propune modificarea inventarului astfel: –drumul spre
comuna Racovita pozitia 1 din inventar devine drum comunal 60 si drumul spre Sebesu de Jos
pozitia 6 din inventar devine drum comunal 59.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba care este lungimea drumului comunal 59.
Dna secretar raspunde si descrie pe scurt ,cum s-a procedat in cazul trecerii drumului
comunal DC 59 aflat in domeniul public al comunei Turnu Rosu din administrarea Consiliului
local Turnu Rosu in administrarea Consiliului Judetean Sibiu , pentru a putea fi executate lucrari
de intretinere si reparatii.La fel procedandu-se si pentru drumurile comunale 60 (Turnu Rosu –
Sebes Olt) si 81 (spre Manastirea Turnu Rosu).
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva? . Se abtine cineva ? 2 voturi.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.61/2016, privind
modificarea si completarea unor pozitii din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul
public al comunei Turnu Rosu-cu 7 voturi pentru si 2 abtineri consilier Anghel AndreeaCornelia si Niculescu Horia-Radu.

Punctul 2 al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu”- initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul intocmit de dl primar prin care se propune si includerea drumului
comunal 59 (Sebesu de Jos) pe lista strazilor propuse pentru reabilitare prevazute in documentatia
proiectului.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Dra consilier Anghel Andreea intreaba pe dl primar care este urgenta convocarii sedintei
de indata si reluarea spre analiza a proiectului de hotarare , care este termenul de depunere al
acestui proiect?
Dl primar raspunde ca nu are cunostinta de existenta unui termen si ca deschiderea sesiunii
de depunere a proiectelor se face online, motiv pentru care se impune finalizarea documentatiei
proiectului.
Dl primar precizeaza ca firma de consultanta, ne-a adus la cunostinta ca introducerea
drumului comunal 59 in documentatie , poate aduce un punctaj mai mare la evaluarea proiectului
in vederea obtinerii finantarii acestuia.
Dra consilier Anghel Andreea reproseaza firmei de consultanta ca au intocmit incomplet
documentatia pentru implementarea proiectului,fapt pentru care s-a impus reluarea spre analiza a
proiectului de hotarare.
Dra Anghel Andreea intreaba pe dl primar, in cazul in care obtinem finantarea acestui
proiect , vor exista bani pentru suportarea cheltuielilor neeligibile rezultate din proiect.
Dl primar raspunde: in cazul in care proiectul va fi aprobat ,acesta se va derula si finanta,
numai in cursul anului urmator si tot atunci se vor cauta noi surse de finantare necesare acoperirii
cheltuielilor.
Tot dansul afirma ca nu s-a achitat nicio suma de bani firmei de consultanta, plata se va
face numai dupa aprobarea proiectului.
Daca nu mai sunt intrebari ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva? . Se abtine cineva ? 2 voturi.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.62/2016, privind
implementarea proiectului “Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu”-cu 7
voturi pentru si 2 abtineri consilier Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu Horia-Radu.
Presedintele de sedinta-intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.
Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica
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Incheiat astazi 30 septembrie 2016 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local
Turnu Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 201/26.09.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie,
sunt prezenţi 7 consilieri locali, domnii consiliei Ban Nicolae,Craciun Vasile , Cristian IoanCorneliu si Costeiu Cristian sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 7 consilieri locali, declar legal întrunită
şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 30.09.2016.
Doamna Galea Maria-Cristina presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Dl primar solicita completarea ordinei de zi, cu proiectul de hotarare privind desemnarea
reprezentantilor Consiliului local al Comunei Turnu Rosu in comisia de concurs pentru ocuparea
postului de director de la Scoala Gimnaziala “Matei Basarab” Turnu Rosu–initiat de primarul
comunei.
Se supune la vot ordinea de zi completata ,se aproba in unanimitate.
Punctul 1 al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe
trimestrele III si IV anul 2016- initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de specialitate, intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului
de contabilitate.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva?. Se abtine cineva ?.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.64/2016, privind
rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV anul 2016,cu unanimitate de voturi.
Punctul 2 al ordinei de zi-Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor
Consiliului local al Comunei Turnu Rosu in comisia de concurs pentru ocuparea postului de
director de la Scoala Gimnaziala “Matei Basarab” Turnu Rosu-initiat de primarul comunei.
Se prezinta adresa nr.471/19.09.2016 a Scolii Gimnaziale “Matei Basarab” Turnu Rosu.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?

Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva?. Se abtine cineva ?.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.65/2016, privind
desemnarea reprezentantilor Consiliului local al Comunei Turnu Rosu in comisia de
concurs pentru ocuparea postului de director de la Scoala Gimnaziala “Matei Basarab”
Turnu Rosu ,cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedinta-intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate , declar sedinta
inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

