COMUNA TURNU ROSU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 24 iunie 2016 , ora 12,00 cu ocazia sedintei de constituire a Consiliului
local in urma alegerilor din data de 05.06.2016.
Sedinta a fost convocata prin Ordinul Prefectului Judetului Sibiu nr.233/2016 ,
pentru modificarea Ordinului Prefectului Judetului Sibiu nr.226/2016 privind convocarea
consilierilor declarati alesi pentru sedintele de constituire a consiliilor locale din judetul
Sibiu , ora 12,00 .
Din partea Institutiei Prefectului-Judetului Sibiu participa dna subprefect Anca Livia
Sandru ,din partea Primariei Turnu Rosu participa dl primar Istrate Stelian ,dna secretar
Buta Rodica si din partea aparatului de specialitate al primarului , dna Baiasu Costina , dna
Streinu Mariana , dl Streinu Stefan-sorin si dl Posa Ioan.
La sedinta sunt prezenti urmatorii candidati alesi urmare a alegerilor desfasurate la data de
5 iunie 2016 :
Anghel Andreea-Cornelia
Ban Nicolae-Ioan
Costeiu Cristian
Craciun Vasile
Cristian Ioan-Corneliu
Galea Maria-Cristina
Mihaiu Toma-Grigore
Morar Paul-Ioan
Niculescu Horia-Radu
Popa Ioan
Tilvan Gheorghe

P.V.
P.N.L
P.V.
A.L.D.E.
P.S.D.
A.L.D.E.
A.L.D.E.
P.S.D.
P.V.
P.N.L.
A.L.D.E.

Doamna subprefect Anca Livia Sandru:Bine ati venit la sedinta de constituire a
consiliului local , feliocitari ca ati fost alesi si imi cer scuze pentru intarziere.
Din numarul total de 11 consilieri alesi in data de 5 iunie 2016,sunt prezenti
11,intrucat consiliul este legal constituit in conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001
privind administratie publica locala,republicata , cu modificarile si completarile
ulterioare,declar sedinta deschisa . Doamna subprefect invita pe dl Popa Ioan cel mai in
varsta dintre consilieri pentru a conduce lucrarile sedintei .
Domnul Popa Ioan decanul de varsta preia conducerea lucrarilor sedintei de
constituire a consiliului local, asistat de cei mai tineri consilieri dna Galea Maria-Cristina
si dra Anghel Andreea-Cornelia.
Se propune o pauza in care secretarul localitatii va prezenta dosarele consilierilor
alesi si cele ale supleantilor lor , asa cum acestea au fost primite de la Biroul electoral de

circumsciptie.Dosarele vor fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa
functii incompatibile cu calitatea de consilier local (potrivit prevederilor capitolului
III,art.86 din Legea nr.161/2003 –acestia vor depune o declaratie scrisa privind starea de
incompatibilitate – nu este cazul).
In primul rand doresc sa va prezint si sa supun votului dumneavoastra, urmatorul
proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului local.
2.Proiect de hotarare privind validarea (invalidarea) mandatelor consilierilor alesi.
3.Depunerea juramantului de catre consilierii ale caror mandate au fost validate.
4.Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului local.
5.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
6.Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului.
7.Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de
activitate.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi anuntat.
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
In consecinta ordinea de zi , a fost adoptata cu un numar de 11 voturi.
In continuate trecem la primul punct al ordinii de zi:
1). -Alegerea Comisiei de validare
Precizez ca aceasta comisie poate fi compusa din 3-5 membrii si va functiona pe
intreaga durata a consiliului.
Dl Popa Ioan propun ca in comisia de validare sa fie alesi un numar de 3 consilieri.
Daca mai sunt si alte propuneri cu privire la numarul membrilor comisiei de
validare?
Supun la vot numarul de 3 consiliei pentru componenta comisiei de validare .
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
Prin urmare s-a aprobat o componenta de 3 membri.
Va rog sa faceti propuneri nominale pentru membrii comisiei , precizand si
apartenenta lor politica.
Dna Galea Maria-Cristina propun pe domnul Craciun Vasile de la partidul A.L.D.E.
Dl Costeiu Cristian propun pe domnisoara Anghel Andreea-Cornelia de la partidul
P.V.
Dl Morar Paul-Ioan propun pe domnul Cristian Ioan-Corneliu de la partidul P.S.D.
Au fost facute un numar de 3 propuneri , pentru componenta comisiei de validare.
Se trece la votul deschis.
-prima propunere- Craciun Vasile
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?

-Daca se abtine cineva?
Dl Craciun Vasile a fost ales cu 11 voturi.
- a doua propunere- Anghel Andreea-Cornelia
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
Dra Anghel Andreea-Cornelia a fost aleasa cu 11 voturi.
- a treia propunere- Cristian Ioan-Corneliu
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
Dl Cristian Ioan-Corneliu a fost ales cu 11 voturi.
Comisia si-a desemnat ca : - presedinte
dl Craciun Vasile
- secretar
dra Anghel Andreea-Cornelia
- membru
dl Cristian Ioan-Corneliu
Intrucat s-au aprobat nominal consilierii pentru comisia de validare , rog pe
secretarul localitatii sa dea citire textului proiectului de hotarare.
Doamna secretar da citire proiectului de hotarare al Consiliului local al comunei
Turnu Rosu privind alegerea comisiei de validare.
Supun la vot , in ansamblu proiectul de hotarare al Consiliului local al comunei
Turnu Rosu ,privind alegerea comisiei de validare.
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.1 cu un nr.de 11 voturi.
2). Presedintele de varsta: Luam o pauza pentru a da posibilitatea comisiei de validare
sa-si organizeze activitatea prin alegerea presedintelui si secretarului comisiei si sa
intocmeasca procesul verbal privind verificarea legalitatii alegerilor consilierilor , sa
analizeze documentele care au stat la baza alegerilor din data de 5 iunie 2016.
Presedintele comisiei de validare dl.Craciun Vasile, prezinta raportul privind
legalitatea alegerilor locale.
Supun la vot validarea fiecarui consilier in parte in ordinea alfabetica .
Consilierul supus validarii se va ridica in picioare, el nu va vota.Votul este
deschis.Validarea sau invalidarea mandatelor se face cu votul majoritatii consilierilor
prezenti la sedinta.
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
Anghel Andreea-Cornelia
Ban Nicolae-Ioan
Costeiu Cristian
Craciun Vasile
Cristian Ioan-Corneliu

-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru

Galea Maria-Cristina
Mihaiu Toma-Grigore
Morar Paul-Ioan
Niculescu Horia-Radu
Popa Ioan
Tilvan Gheorghe

-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru
-10 voturi pentru

Pentru ca s-a votat validarea alegerii consilierilor , rog pe doamna secretar sa dea
citire proiectului de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor.
Doamna secretar da citire proiectului de hotarare privind validarea mandatelor
consilierilor.
Supun la vot in ansamblu proiectul de hotarare al Consiliului local al comunei Turnu
Rosu , privind validarea mandatelor consilierilor alesi la data de 5 iunie 2016.
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.2 cu un nr.de 11 voturi.
3.) La punctul trei al ordinei de zi este prevazut depunerea juramantului de catre
consilierii ale caror mandate au fost validate.
Dau cuvantul secretarului comunei.
Doamna secretar va rog sa-mi permiteti sa dau citire juramantului , dupa care ,
rostesc numele fiecarui consilier in ordinea alfabetica , care in picioare cu mana stanga pe
Biblie si Constitutie pronunta cuvantul “JUR” si apoi semneaza formularul special.
“ Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta , tot ceea ce sta in
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Turnu Rosu – Asa sa-mi
ajute Dumnezeu”.
4). Intrucat juramantul a fost depus rog pe doamna secretar sa dea citire
proiectului de hotarare.
Doamna secretar -da citire proiectului de hotarare privind constituirea Consiliului
Local al comunei Turnu Rosu ales la 5 iunie 2016.
Supun la vot :
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.3 cu un nr.de 11 voturi
Doamna secretar- declar legal constituit Consiliul local al comunei Turnu Rosu.
Va felicitam pe toti consilierii si sa le uram acum , la inceput de drum, sanatate si
succes in activitate.
5.) In continuare trecem la punctul urmator al ordinii de zi si anume , alegerea
presedintelui de sedinta:
Va rugam sa faceti propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Ban Nicolae-Ioan propun presedinte de sedinta pe domnul consilier Popa
Ioan.
Nu se mai fac alte propuneri.

Supun la vot :
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
S-a adoptat Hotararea nr.4 cu un nr.de 11 voturi.
In continuare rog pe dl Popa Ioan presedinte de sedinta ales sa preia conducerea
sedintei.
Dl consilier Popa Ioan va multumesc pentru alegerea mea in calitate de presedinte al
primei sedinte ordinare a consiliului local si va propun sa trecem la punctul urmator:
6.) Alegerea viceprimarului.
Va fac cunoscut ca pentru alegerea viceprimarului se fac propuneri de catre oricare
dintre consilieri sau de grupuri de consilieri.
Alegerea viceprimarului se face prin vot secret pe durata mandatului consiliului
local.Pe durata exercitarii mandatului , viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local
, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
Va rog sa faceti propuneri motivate.
Domnul Craciun Vasile propun pe dl Mihaiu Toma-Grigore.
Domnul Ban Nicolae-Ioan propun pe dl Popa Ioan.
Domnul Costeiu Cristian propun pe dl Morar Paul-Ioan.
Se ia acordul persoanelor in cauza.Dl Mihaiu Toma-Grigore si dl Popa Ioan sunt de
acord cu acceptarea candidaturii iar dl Morar Paul-Ioan nu este de acord.
Sa luam acordul persoanei in cauza pentru acceptarea candidaturii , apoi d-na
secretar sa procedeze la inscrierea numelui in buletinul de vot.
Doamna secretar procedeaza la inscrierea numelor celor 2 candidatilor la functia de
viceprimar pe buletinele de vot , apoi se trece la vot secret.In urma desigilarii urnei de
catre comisia de validare se constata :
- dl Mihaiu Toma-Grigore - 6 voturi
- dl Popa Ioan–
- 5 voturi
A fost ales dl Mihaiu Toma-Grigore cu un numar de 6 voturi.
S-a adoptat Hotararea nr.5 cu un nr.de 6 voturi.
Sa felicitam viceprimarul si sa-i uram multa sanatate , putere de munca si succes in
activitate.
7.) Propunem sa trecem la punctual 7 al ordinii de zi si anume aprobarea:
numarului si componentei comisiei de specialitate pe principalele domenii de
activitate.
Va rog sa faceti propuneri asupra numarului de comisii in functie de specificul local
si nevoile activitatilor consiliului.
Domnul Popa Ioan propune un numar de 2 comisii.
-comisia buget-finante ,amenajarea teritoriului si urbanism , agricultura ,
protectia mediului si turism , culte , munca si protectie sociala.
-comisia administratie publica locala, juridica si de disciplina , invatamant
, sanatate si familie , protectie copii , tineret si sport , activitati social culturale.
Supun la vot :

-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
Sa aprobat propunerea privind numarul comisilor.
A. Comisia pentru buget-finante , patrimoniu ,amenajarea teritoriului si urbanism ,
protectia mediului , turism , fonduri europene si strategii de dezvoltare comunitara ;
B. Comisia pentru probleme juridice ,servicii publice ,agricultura , comert ,
invatamant ,cultura , culte ,tineret si sport , sanatate , munca ,protectie sociala si ordine
publica.
Va rog sa faceti propuneri nominale pentru membrii comisiilor precizand si
apartenenta lor politica.
Precizam ca numarul membrilor din fiecare comisie trebuie sa fie impar.
Dl Cristian Ioan-Corneliu propune ca fiecare comisie sa fie compusa din 11
consilieri.
Dl Costeiu Cristian propune ca prima comisie sa fie compusa din 5 membrii si a
doua din 7 membrii.
Dl Tilvan Gheorghe propune ca fiecare comisie sa fie compusa din 9 consilieri.
Dl Tilvan Gheorghe isi retrage propunerea.
Se supune la vot prima propunere se aproba.
Dl presedinte de sedinta: Supun la vot prima propunere privind stabilirea numarului
membrilor fiecarei comisii de specialitate.
-Cine este pentru ? -10 voturi
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva? -1 abtinere
S-a aprobat propunerea privind numarul membrilor fiecarei comisii.
Dl presedinte de sedinta va rog sa faceti propuneri nominale pentru stabilirea
functiilor in comisii.
Comisiile si-au ales prin vot deschis presedintele si secretarul dupa cum urmeaza:
Se stabilesc functiile in comisia A astfel :
- presedinte Niculescu Horia-Radu
-secretar
Galea Maria-Cristina
-membrii : Anghel Andreea-Cornelia
Ban Nicolae-Ioan
Costeiu Cristian
Craciun Vasile
Cristian Ioan-Corneliu
Mihaiu Toma-Grigore
Morar Paul-Ioan
Popa Ioan
Tilvan Gheorghe
Se stabilesc functiile in comisia B astfel :
-presedinte Mihaiu Toma-Grigore
- secretar
Morar Paul-Ioan
-membrii
Anghel Andreea-Cornelia

Ban Nicolae-Ioan
Costeiu Cristian
Craciun Vasile
Cristian Ioan-Corneliu
Galea Maria-Cristina
Niculescu Horia-Radu
Popa Ioan
Tilvan Gheorghe
Supun la vot in ansamblu proiectul de hotarare al Consiliului local al comunei Turnu
Rosu , privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate.
-Cine este pentru ?
-Cine este impotriva ?
-Daca se abtine cineva?
A fost adoptata Hotararea nr.6 cu un numar de 11 voturi.
Dl presedinte de sedinta da cuvantul
- dnei subprefect Anca Livia Sandru :doresc sa felicit noii consilieri validati si va doresc
succes in acest mandat.
-dlui viceprimar :va multumesc pentru increderea pe care mi-ati acordat-o,pentru
alegerea mea in functia de viceprimar.
-dlui primar :felicit consilierii locali si impreuna cu sprijinul d-voastra vom continua sa
realizam proiectele de dezvoltare a comunei noastre.
-dlui preot Vranceanu Mihai :doresc sa felicit noii consilieri validati ,va doresc succes
in acest mandat, sa aveti o buna colaborare in viitor si sa reprezentati impreuna cu dl
primar, cu cinste interesele comunitatii noastre.
Dl presedinte de sedinta epuizandu-se toate punctele de pe ordinea de zi , declar
inchisa sedinta.

Presedinte de sedinta,
Consilier Popa Ioan

Intocmit,
secretar Buta Rodica

CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 29 iunie 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. 138/29.06.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali
în funcţie, sunt prezenţi 11 consilieri locali.
Participanti dna Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618 si dna Draghici Victoria din
Turnu Rosu nr.579, judetul Sibiu.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Dl primar prezinta reprezentantii firmei de consultanta S.C. Zibanit SRL Sibiu dna
Cristea Cristina si dna proiectant Cuzic Maria.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 11 consilieri locali, declar legal
întrunită şedinţa de indata a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu,din data de
29.06.2016.
Domnul Popa Ioan presedinte de sedinta ,prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Dna Cristea Cristina prezinta in fata consiliului cele trei proiecte ce urmeaza a fi
implementate din fonduri europene si difuzeaza materiale intocmite devize generale, harti
etc.Deasemenea aduce la cunostinta consiliului detalii despre accesarea fondurilor despre
sesiunile de depunere a proiectelor.
Primul punct al ordinei de zi- proiect de hotarare privind propunerea schimbarii
destinatiei imobilului situat in satul Sebesu de Jos, nr.340, judetul Sibiu, apartinand
domeniului public al comunei , din imobil cu destinatie scoala in imobil cu alta destinatieinitiator primar.
Se prezinta de referatul intocmit de secretarul comunei.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi Este cineva impotriva? 2 voturi. Se abtine cineva ? 1 vot
abtinere.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.45/2016
privind propunerea schimbarii destinatiei imobilului situat in satul Sebesu de Jos,

nr.340, judetul Sibiu, apartinand domeniului public al comunei , din imobil cu
destinatie scoala in imobil cu alta destinatie , cu 7 voturi pentru si 4 abtineri dnii
consilieri Anghel Andreea-Cornelia,Costeiu Cristian,Niculescu Horia- Radu si Popa
Ioan.
Punctul 2 al ordinei de zi-proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“ Infiintare AFTER-SCHOOL , sat Sebesu de Jos , Comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu“initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Dl presedinte de sedinta :
Daca mai sunt intrebari ?
Daca nu ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi Este cineva impotriva?1 vot. Se abtine cineva ?1 vot.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.46/2016
privind implementarea proiectului “Infiintare AFTER-SCHOOL , sat Sebesu de Jos ,
Comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu“, cu 7 voturi pentru si 4 abtineri dnii consilieri
Anghel Andreea-Cornelia,Costeiu Cristian,Niculescu Horia- Radu si Popa Ioan.
Punctul 3 al ordinei de zi-proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Dotare Camine Culturale , Comuna Turnu Rosu , judetul Sibiu”-initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva ?.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.47/2016
privind implementarea proiectului “Dotare Camine Culturale , Comuna Turnu Rosu
, judetul Sibiu”, cu7 voturi pentru si 4 abtineri dnii consilieri Anghel AndreeaCornelia,Costeiu Cristian,Niculescu Horia- Radu si Popa Ioan.
Punctul 4 al ordinei de zi-proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu,jud.Sibiu”-initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva ?.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.48/2016
privind implementarea proiectului “Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu ,
judetul Sibiu”-, cu cu7 voturi pentru , 3 abtineri dnii consilieri Anghel AndreeaCornelia,Niculescu Horia- Radu si Popa Ioan si 1 vot impotriva dl consilier Costeiu
Cristian.
Dl consilier Costeiu Cristian motiveaza voturile sale de abtinere si impotriva a
proiectelor astfel:

-1.-nu a fost supus spre aprobare consiliului local strazile care urmeaza a fi
asfaltate;
-2.-nu exista date tehnice in schitele existente si prezentate :strat suport , grosime
asfalt etc.;
-3.-planurile prezentate nu sunt semnate si stampilate.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia motiveaza abtinerile sale astfel:
-modul de convocare a sedintei de indata , nu consider ca este o problema de forta
majora si maxima urgenta , implementarea proiectelor de pe ordinea de zi;
-abtinerile la adoptarea proiectelor de hotarari, nu este rea vointa ci pentru ca dl
arhitect Gandila Adrian nu a executat proiectul la timp , inca mai lucreaza la intocmirea lui
, asa cum a confirmat si dna Cristea Cristina.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu – prezinta un referat privind convocarea
sedintei de consiliul local de indata , nu este convocata conform legislatiei in vigoare.
Dl consilier Popa Ioan sustinand motivele prezentate de dl consilier Niculescu.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan intreaba de ce strada Muntelui nu apare in
proiectul de astfaltare.
Dl primar raspunde ca este cuprinsa in strada Valea Caselor , strada ce figureaza in
domeniul public al comunei.
Dl presedinte de sedinta intreaba de ce nu se realizeaza After-Scool in imobilul
scoala.
Dna Cristea Cristina consultatat raspunde dlui Popa , ca in ghidul de accesare a
fondurilor pentru acest proiect este stipulat , ca destinatia imobilului nu trebuie sa fie
scoala, fapt pentru care s-a propus schimbarea de destinatie a imobilului din Sebesu de Jos
, nr.340 , scoala veche.
Dl presedinte de sedinta precizeaza ,ca trebuie desemnata o persoana care sa se
ocupe de dotarile Caminelor Culturale ale comunei, daca se vor accesa aceste fonduri.
Presedintele de sedinta-intrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Popa Ioan

Intocmit,
secretar Buta Rodica

