JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 25 mai 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu Rosu nr.
110/20.05.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi
9 consilieri locali, domnii consilieri Craciun Vasile si Taranu NicolaeMarcel sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl. primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta ordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 9 consilieri locali, declar legal întrunită şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 25.05.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesul verbal intocmit pentru sedinta extraordinara a
consiliului local din data de 28.04.2016.
Doamna secretar : Cine este pentru ? Cine este impotriva? Cine se abtine ?se aproba in
unanimitate.
Dl presedinte de sedinta Mihaiu TomaGrigore prezinta ordinea de zi.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi .
Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica: Ordinea de zi a fost adoptata.
Dl presedinte de sedinta: Punctul 1 de pe ordinea de zi:
1
.
Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului propriu al comunei pe

anul 2015initiator primarul comunei.
Dna consilier cu atributii financiarcontabile prezinta detaliat contul de executie al bugetului
propriu al comunei pe anul 2015.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba ,daca SC Amfiboswin SRL a achitat chiria pe anul

2015 si in ce cuantum.
Dna consilier raspunde ca pe anul 2015, nu sa incasat nicio suma pentru chirie , doar numai

impozitul aferent cladirilor din cariera.
Dna consilier Draghici Victoria intreaba ce pod sa reparat in Sebesu de Jos si daca este
adevarat ca desi a fost executat recent , apa a spalat pamantul de la un picior al podului si trebuie
reparat de urgenta.
Dl primar raspunde ca in urma inundatiilor podul de la Crucea Noua din Sebesu de Jos sa
deteriorat si era nevoie urgenta de reparatie.
Dl primar raspunde ca firma care a construit podul, este cea care a executat Centru medical
si vor efectua lucrarile de consolidare a piciorului de pod.
Deasemenea dna consilier Draghici intreaba de ce sau luat grinzile de fier de la podul Morii
si sau folosit la podul de la Crucea Noua.La Moara sunt cateva familii de romi ,care nu au nicio
cale de acces , sunt izolati ,fiind nevoiti sa treaca pe liniile ferate.

Dl viceprimar raspunde ca trebuiau folosite grinzile deoarece acestea puteau fi furate.
Daca mai sunt intrebari , daca nu , supun la vot. Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine
cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.32/2016
privind

aprobarea contului de executie al bugetului propriu al comunei pe anul 2015, cu 8 voturi
pentru si 1 vot abtinere Costeiu Cristian.
2
. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul
2015 pentru S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRLinitiator primarul comunei.
Se prezinta referatul administratorului S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare.
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.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.33/2016
privind

aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2015 pentru S.C.Apa
Canal Turnu Rosu SRL, cu unanimitate de voturi.
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea aderării comunei FLAG (Fishing Local Action Grup –
Grup de acţiune locală pentru pescuit) din Bazinul Oltului, Cibinului şi a afluenţilor acestora în
vederea participării la Programul Operaţional Pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 20142020
Măsura III.1 si III. 2, Sprijin Pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public  private și
elaborarea strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreştiinitiator primarul
comunei.
Se prezinta referatul intocmit de primarul comunei.

Comisia de specialitate a avizat acest proiect favorabil.
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.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.34/2016 privind
aprobarea aderării comunei FLAG (Fishing Local Action Grup – Grup de acţiune locală
pentru pescuit) din Bazinul Oltului, Cibinului şi a afluenţilor acestora în vederea participării
la Programul Operaţional Pentru Pescuit Şi Afaceri Maritime 20142020 Măsura III.1 si III.
2, Sprijin Pregătitor pentru înființarea parteneriatelor public  private și elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală integrată a zonelor pescăreşti ,cu 8 voturi pentru si 1 vot
abtinere consilier Costeiu Cristian.
4
.
Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere a retelei de apa

potabilainitiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de necesitate al administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate , cu mentiunea ca executarea lucrarilor se
va face cand o sa primim bani la rectifiare de buget.
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.

Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.35/2016 privind
aprobarea executarii lucrarilor de extindere a retelei de apa potabila ,cu unanimitate de
voturi.
5
. Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere a retelei de apa
menajerainitiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de necesitate al administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil,cu mentiunea interzicerii
racordarii la aceasta retea a altor persoanelor fizice sau juridice.
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.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.36/2016 privind
aprobarea executarii lucrarilor de extindere a retelei de apa menajera , cu unanimitate de
voturi .
6

. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii pasunei GAVANIE apartinand domeniului
public al comuneiinitiator primarul comunei.
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate.
Se supune la vot pretul de pornire la licitatie din proiectul de hotarare de 200 lei/ha/an, nu sa
aprobat 9 voturi impotriva.
Dl consilier Cristea Ioan propune 250 lei/ha/an
Dl consilier Tilvan Gheorghe propune 300 lei/ha/an.
Se supune la vot propunerea dlui Cristea Ioan 5 voturi pentru si 4 voturi impotriva.
Se supune la vot propunerea dlui Tilvan Gheorghe2 voturi pentru si 7 voturi impotriva.
Sa aprobat pretul de pornire la licitatie in cuantum de 250 lei/ha/an.
Se supune la vot termenul contractului de inchiriere din proiectul de hotarare 7 ani., nu se aproba
4 voturi pentru 5 voturi impotriva.
Dl viceprimar propune 10 ani termenul contractului de inchiriere, se supune la vot se aproba cu 5
voturi pentru si 4 voturi impotriva.
Sa aprobat ca termenul contractului de inchiriere sa fie de 10 ani.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile aprobate.
Dl presedinte de sedinta:
Daca mai sunt intrebari?
Daca nu mai sunt , supun la vot .Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.37/2016 privind
aprobarea închirierii pasunei GAVANIE apartinand domeniului public al comunei , cu 8
voturi pentru si 1 vot impotriva dl consilier costeiu Cristian .
7.

Adresa nr.829/08.04.2016 a Camerei de Conturi SibiuDecizia nr.17/07.04.2016, pentru
inlaturarea deficientelor constatate in raportul de audit financiar nr.1010/18.03.2016 incheiat la
Comuna Turnu Rosu.
8

.Adresa nr.854/15.04.2016 a Camerei de Conturi SibiuDecizia nr.22.2/15.04.2016, de prelungire
a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.22.1 din 24.03.2014.
9. 
Raportul primarului comunei Turnu Rosu pentru anul 2015
.
10
.Cererea dlui Costeiu Mihai domiciliat in comuna Turnu Rosu ,nr.505, judetul Sibiu, privind
taierea nucului de langa casa sa care este in stare avansata de putrefactie.
11
.Sesizarea dlui Craciun IoanIlie domiciliat in comuna Turnu Rosu , nr.9, judetul Sibiu,privind
deversarea dejectiilor din groapa de gunoi a vecinului sau Craciun Cornel , pe terenul sau.
12.
Interpelari si discutii.

Presedintele de sedintaintrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Mihaiu TomaGrigore

Intocmit ,
secretar Buta Rodica

