CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
I
ncheiat astazi 8 ianuarie 2016 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local Turnu
Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 1/06.01.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt
prezenţi 7 consilieri locali, domnii consilieri Ban NicolaeIoan , Cristea Ioan , Costeiu Cristian si
Taranu NicolaeMarcel 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 extraordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 08.01.2016.
Doamna Stoica Dina presedinte de sedinta ,prezinta ordinea de zi si o supune spre aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
1. Unicul punct al ordinei de zi
 proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 initiator
primar.
Se prezinta raportul de specialitate, intocmit de consilierul cu atributii
financiarcontabile din cadrul primariei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dna 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.2/2016 privind
aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului sectiunii de

dezvoltare pe anul 2015 , cu unanimitate de voturi.
Dna presedinte de sedinta da cuvantul dnei administrator al SC ApaCanal Turnu Rosu
SRL .
Dna administrator prezinta referatul nr.114/06.01.2016 , prin care informeaza Consiliul
local , despre noile cote TVA pentru apa potabila si canalizare.
Conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.50/2015 , nivelul cotei TVA scade de la 24% la
9% pentru apa potabila si la 20% pentru canalizare.
Noile tarife sunt:apa potabila :1,65 lei fara TVA , respectiv 1,80 lei cu TVA;
canalizare :1,23 lei fara TVA , respectiv 1,48 lei cu TVA.
Deasemenea aduce la cunostinta consiliului, despre masurile luate si anume atentionari
facute in scris, cetatenilor racordati la reteaua de canalizare din satul Sebesu de Jos Paraul
Broastelor, retea infundata cu borhot da la cazanul de rachiu.

Presedintele de sedintaintrucat unicul punct de pe ordinea de zi au fost epuizat declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Stoica Dina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU
PROCES VERBAL
I
ncheiat astazi 15 ianuarie 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. 4/14.01.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt
prezenţi 9 consilieri locali, domnii consilieri Costeiu Cristian si Craciun Vasile 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 15.01.2016.
Doamna Stoica Dina 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 actualizarea devizului general
pentru obiectivul de investitie “Construire imobil (Sth+P=E) –Centru medical cu doua cabinete
medicina de familie , un cabinet medicina dentara , farmacie” initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de specialitate, intocmit de consilierul cu atributii financiarcontabile
din cadrul primariei , adresa nr.1584/11.01.2016 a Directiei Generale Dezvoltare Regionala si
Infrastructura si devizul general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica
intocmit de SC A 1 DESIGN SRL Sibiu.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dna 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.4/2016,
privind

actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitie “Construire imobil (Sth+P=E)
–Centru medical cu doua cabinete medicina de familie , un cabinet medicina dentara ,
farmacie” cu unanimitate de voturi.
Presedintele de sedintaintrucat unicul punct de pe ordinea de zi, a fost epuizat , declar sedinta
inchisa.
Presedinte sedinta,
Consilier Stoica Dina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 26 ianuarie 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu Rosu nr.
27/20.01.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi
9 consilieri locali, domnii consilieri Costeiu Cristian 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 26.01.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesele verbale intocmite pentru sedintele:
extraordinara din data de 08.01.2016 si de indata din data de 15.01.2016.
Doamna secretar : Cine este pentru ? Cine este impotriva? Cine se abtine ?se aproba in
unanimitate , cele doua procese verbale.
Dna presedinte de sedinta Stoica Dina , aduce la cunostinta consiliului ca va pleca in
strainatate si solicita sa se faca alegeri pentru presedinte actualei sedinte.Dna Stoica Dina propune
pe dna consilier Galea MariaCristina. Nu se mai fac alte propuneri.Se supune la vot se aproba in
unanimitate.
Dna presedinte de sedinta Galea MariaCristina prezinta ordinea de zi.
Dl primar propune completarea ordinei de zi cu proiectul de hotarare privind stabilirea taxei
de pasunat.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi completat.
Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica: Ordinea de zi a fost adoptata.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului despre controlul efectuat de Camera de Conturi
Sibiu , societatii S.C. Apa Canal Turnu Rosu SRL si a constatarilor efectuate in timpul controlului
,privind pierderile de apa ale societatii.
Dl primar propune: achizitionarea de apometre noi pentru toti cetatenii comunei din fondurile
bugetului local.Investitia ar putea ajunge la aproximativ 800.000 lei.Dl primar propune sa
foloseasca resursele financiare incasate ca venituri de la Ocolul Silvic Dealul Sibiului, pentru
executarea acestei lucrari.
Se supune la vot propunerea dlui primar , se aproba in unanimitate.
Dl primar : voi initia un proiect de hotarare pentru achizitionare de apometre intro sedinta
viitoare.

Dna presedinte de sedinta: Punctul 1 de pe ordinea de zi:
1
. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu pe anul 2016
initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de consilierul cu atributii financiarcontabile
din cadrul primariei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dna presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Daca nu sunt intrebari , 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.6/2016 privind
aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu pe anul 2016
, cu unanimitate de

voturi.
2
. Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, al

Districtului Turnu RosuRegia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA initiator primarul
comunei.
Consiliul local a hotarat in unanimitate , ca acest proiect de hotarare sa fie analizat, intro
sedinta ulterioara ,cand o sa fie prezenti si reprezentantii Ocolului Silvic Dealul Sibiului.
3.
Proiect de hotarare privind aprobarea

Planului de lucrari de interes local pe anul 2016 initiator

viceprimar.
Se prezinta referatul intocmit de viceprimarul comunei.

Comisia de specialitate a avizat acest proiect favorabil.
Dna 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.7/2016 privind
aprobarea
Planului de lucrari de interes local pe anul 2016


,cu unanimitate de voturi.
4
.
Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul privat al comunei Turnu Rosu a unor mijloace

fixeinitiator primar.
Se analizeaza referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei.
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate .
Dna presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Daca nu sunt , supun la vot .Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Dna consilier Draghici
Victoria propune ca microbuzul scolar sa fie dat altei comunei care are nevoie.Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.8/2016 privind
atestarea la domeniul privat al comunei Turnu Rosu a unor mijloace fixe ,cu 8 voturi pentru
si 1 vot impotriva consilier Draghici Victoria.
5
. Proiect de hotarare privind stabilirea taxei de pasunat–initiator primar.
Se prezinta referatul intocmit de consilierul din cadrul Compartimentului agricol.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dna 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.9/2016 privind
stabilirea taxei de pasunat , cu unanimitate de voturi .
6

. Analizarea raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul II al anului 2015intocmit de inspector asistent social.
7. 
Analizarea raportului de activitate al Comisiei de specialitate activitati economico financiare ,
amenajarea teritoriului si urbanism,agricultura, protectia mediului si turism, culte , munca si
protectie sociala, intocmit de presedinte comisiei dl consilier Costeiu Cristian.
8. 
Analizarea raportului de activitate al dlui consilier Costeiu Cristian.
9. 
Analizarea referatului inregistrat cu nr.4421/16.12.2015, intocmit de dl consilier Costeiu
Cristian , privind numarul maxim de pompieri si plata acestora.
10.
Cererea dnei Florescu Elena proprietara a imobiliului din localitatea Turnu Rosu, nr.60, judetul
Sibiu, prin care solicita scutirea de plata pentru serviciul de salubrizare.
Dna presedinte de sedinta supun la vot cererea8 voturi impotriva si 1 vot pentru dna consilier
Draghici Victoria.Cererea nu a fost aprobata.
11. 
Cererea drei Sarchiz Elena proprietara a imobiliului din localitatea Turnu Rosu, nr.286, judetul
Sibiu, prin care solicita achitarea taxei de salubrizare numai pentru 2 persoane.
Dna presedinte de sedinta supun la vot cererea, se aproba in unanimitate.
12. 
Prezentarea referatului nr.296/26.01.2016, de catre dna consilier Stoica Dina , privind plecarea
acesteia in strainatate .
13. 
Analizarea procesuluiverbal de constatare nr.286/26.01.2016 intocmit de dl consilier Costeiu
Cristian , privind convocarea comisiei de specialitate :activitati economico financiare , amenajarea
teritoriului si urbanism,agricultura, protectia mediului si turism, culte , munca si protectie sociala.
14.
Analizarea solicitarii nr.285/26.01.2016 dlui Costeiu Cristian, privind sumele restante a
persoanelor fizice si juridice.
15.
Adresa nr.72/25.01.2016 a Ocolului Silvic Dealul SibiuluiSura Mare , privind posibilitatea
masei lemnoase ce urmeaza a fi recoltata in anul 2016.
16
.Interpelari si discutii.
Dna consilier Stoica Dina:dle primar propun reabilitarea drumului comunal care face legatura
dintre cele doua sate Turnu Rosu si Sebesu de Jos (Muncei), prin promovare de proiecte din fonduri
europene pentru agricultura.
Deasemenea propun: asfaltarea Drumului Comunal 60 din Sebesu de Jos in loc de Drumul
Comunal 59 din Turnu Rosu.
Dl primar raspunde dnei consilier ca nu se pot schimba
proiectele de asfaltate.

Dl consilier Cristea Ioan solicita programul de instruire al pompierilor voluntari din cadrul
S.V.S.U Turnu Rosu.
Dl veceprimar prezinta programul de instruire inregistrat sub nr.247/25.01.2016, intocmit de sef
SVSU.
Dna consilier Draghici Victoria il intreaba pe dl primar , daca au fost executate sape de beton, in
clasele Scolii Gimnaziale din Turnu Rosu si cu ce bani.
Dl primar raspunde , ca au fost executate si suportate de firma care a executat reabilitarea scolii ,
lucrarile au garantie 5 ani.
Dna Draghici Victoria completeaza ca sau cheltuit multi bani pentru reabilitarea scolii si nu este
multumita de lucrarile care au fost executate de aceasta societate.
Dna presedintele de sedintaintrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea MariaCristina

Intocmit ,
secretar Buta Rodica

