COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL

Încheiat astazi,

28 martie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al

Comunei Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.49/2019 si
prin convocarea scrisa nr.1275 din 22.03.2019 conform art. 39 din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare.
In convocare au fost specificate data,ora,locul desfasurarii , precum si ordinea de zi
propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile art.42 alin (1) din Legea
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările
ulterioare.
La sedinta sunt prezenti consilierii: dnii Anghel Andreea-Cornelia, Ban Nicolae-Ioan ,
Costeiu Cristian,Craciun Vasile ,Cristian Ioan-Corneliu, , Mihaiu Toma-Grigore, Denes
Marilena ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Consilieri absenti dnii Galea Maria-Cristina si Niculescu Horia-Radu.
Sunt prezenti la sedinta dl. primar Istrate Stelian si dna. secretar Buta Rodica.
Domnul Primar Istrate Stelian: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă
rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 28.03.2019 a fost convocată şedinţa ordinara a
Consiliului Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
Domnul primar motiveaza convocarea sedintei.
Doamna Secretar: Vă informez că la sedinta sunt prezenti 9 consilieri locali aleşi în
funcţie, in condiţiile acestea precizez ca sunt întrunite prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr.
215/2001 republicată, cu modificările si completarile ulterioare, sedinţa fiind legal constituită.
Dna.secretar Buta Rodica prezinta procesul-verbal incheiat cu ocazia sedintei
Consiliului Local Turnu Rosu din data 28 februarie 2019.
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba in unanimitate.
Domnul Tilvan Gheorghe presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .
Se supune la vot si se aproba in unanimitate.


Punctul 1 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt,
apartinand domeniului public al comunei Turnu Rosu prin licitatie publica deschisa cu strigareinitiator primarul comunei.

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare , cu amendamentul “pasune pentru
bovine si ovine”.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea inchirierii terenului fanat
Lunca Taurilor Sebes Olt, apartinand domeniului public al comunei Turnu Rosu prin licitatie
publica deschisa cu strigare.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva? Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.18/2019 privind aprobarea inchirierii
terenului fanat Lunca Taurilor Sebes Olt, apartinand domeniului public al comunei Turnu
Rosu prin licitatie publica deschisa cu strigare.



Punctul 2 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind vacantarea postului de administrator al SC Apa Canal Turnu
Rosu SRL si organizarea concursului de ocupare a postului-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind vacantarea postului de administrator al
SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si organizarea concursului de ocupare a postului.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva? Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.19/2019 privind vacantarea postului de
administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si organizarea concursului de ocupare a
postului.


Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind numirea administratorului provizoriu al SC Apa Canal Turnu Rosu
SRL-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind numirea administratorului provizoriu al SC
Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.20/2019 privind numirea
administratorului provizoriu al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.


Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotarare
primarul comunei.

privind valorificarea masei lemnoase pentru anul 2019–initiator

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind valorificarea masei lemnoase pentru anul
2019.
Cine este pentru?- 6 voturi
Cine este impotriva? -3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Costeiu Cristian
si Popa Ioan.
Cine se abtine?
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 5 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu preturile de referinta pe specii, pe grade de
accesibilitate si pe sortimente precum si coeficientii de ajustare a pretului de referinta in functie
de natura produsului -initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl consilier Popa Ioan argumenteaza faptul ca a taia padure de 700.000.000 lei si a primi
un venit la primarie de 50.000 lei nu este o afacere, motiv pentru care nu este de acord cu
valorificarea masei lemnoase catre agentii economici.Deasemenea subliniaza faptul ca daca am
intra in posesia suprafetei de fond forestier din judetul Vilcea-Ciineni , am avea posibilitatea sa
punem bazele unei proprii structuri silvice ,avand fond forestier in doua judete.
La nivelul sedintei se ridica problema existentei actelor de proprietate asupra fondului
forestier Ciineni,judetul Vilcea.
Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu propune efectuarea unui schimb de suprafata de fond
forestier intre cele doua judete pentru a putea infiinta o structura silvica proprie.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea listelor cu preturile de referinta
pe specii, pe grade de accesibilitate si pe sortimente precum si coeficientii de ajustare a pretului
de referinta in functie de natura produsului.
Cine este pentru?- 6 voturi
Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Costeiu Cristian
si Popa Ioan.
Cine se abtine ?
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 6 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica deschisa cu strigare pentru
agentii economici a partidei de masa lemnoasa nr.1380 Dosu Rachitelor, nr.1379 Gruiu Corlatel
si nr.1436 Paraul Rachitelor si stabilirea pretului de pornire la licitatie -initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie publica
deschisa cu strigare pentru agentii economici a partidei de masa lemnoasa nr.1380 Dosu

Rachitelor, nr.1379 Gruiu Corlatel si nr.1436 Paraul Rachitelor si stabilirea pretului de pornire la
licitatie.
Cine este pentru?Cine este impotriva?- 4 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Ban NicolaeIoan,Costeiu Cristian si Popa Ioan.
Cine se abtine? –5 abtineri
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.
Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu propune urmatoarele preturi de pornire la licitatie
de masa lemnoasa pentru -partida nr.1380 Dosu Rachitelor de la 160 lei la 240 lei;
-partida nr.1379 Gruiu Cornatel de la 150 lei la 230 lei;
-partida nr.1436 Paraul Rachielor de la 130 lei la 210 lei.
Se supune la vot propunerea dlui consilier Cristian Ioan-Corneliu.
Cine este pentru?-6 voturi
Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Costeiu
Cristian si Popa Ioan.
Cine se abtine? –
Dna secretar: proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 7 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul
scolar 2019-2020-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din comuna
Turnu Rosu pentru anul scolar 2019-2020.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.21/2019 privind reorganizarea retelei
scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 2019-2020.


Punctul 8 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind prelungirea Protocolului de colaborare cu Orasul Avrig pentru
gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind prelungirea Protocolului de colaborare cu
Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? S-a adoptat Hotararea nr.22/2019 privind prelungirea Protocolului de colaborare
cu Orasul Avrig pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Turnu Rosu.



Punctul 9 al ordinei de zi

Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 din HCL nr.101/29.11.2018 privind aprobarea
achizitionarii de servicii de consultanta in vederea sprijinirii personalului aparatului de
specialitate al primarului comunei Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiect de hotarare pentru modificarea art.1 din HCL
nr.101/29.11.2018 privind aprobarea achizitionarii de servicii de consultanta in vederea sprijinirii
personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 6 voturi
Cine este impotriva?- 2 voturi dnii consilieri Costeiu Cristian si Popa Ioan.
Cine se abtine? –o abtinere dra consilier Anghel Andreea-Cornelia.
Dna secretar
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 10 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii
ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului Local-initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de
personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor
subordonate Consiliului Local.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Costeiu Cristian
S-a adoptat Hotararea nr.23/2019 privind aprobarea organigramei,numarului de
personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor
subordonate Consiliului Local.


Punctul 11 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare,a Studiului de fundamentare si a
Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii de operare a statiei de sortare
Sura Mica , a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare Cisnadie-initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare,a
Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii activitatii
de operare a statiei de sortare Sura Mica , a statiei de compostare Sura Mica si a statiei de sortare
Cisnadie.
Cine este pentru?- 6 voturi
Cine este impotriva?-

Cine se abtine? –3 abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Costeiu Cristian si
Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea nr.24/2019 privind avizarea Strategiei de contractare,a
Studiului de fundamentare si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea gestiunii
activitatii de operare a statiei de sortare Sura Mica , a statiei de compostare Sura Mica si a
statiei de sortare Cisnadie.



Punctul 12 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind vacantarea postului de referent administrator pentru
Caminele Culturale , Cluburi , Muzeu si Sala Fitness a comunei Turnu Rosu si organizarea
concursului de ocupare a postului-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia considera oportun prezentarea unui raport de
activitate al administratorului.
Dna secretar raspunde ca dl Morar Paul si-a intocmit raportul de activitate pentru anul
2018 si va fi prezentat impreuna cu celelalte rapoarte de activitate ale tuturor angajatilor
institutiei in aceasta sedinta.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia doreste sa cunoasca situatia privind solicitarile
cetatenilor pentru Sala fitness.
Dna consilier al primarului prezinta situatia abonamentelor emise in anul 2018 pentru
Sala fitness.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind vacantarea postului de referent
administrator pentru Caminele Culturale , Cluburi , Muzeu si Sala fitness a comunei Turnu Rosu
si organizarea concursului de ocupare a postului .
Cine este pentru?- 4 voturi
Cine este impotriva?-3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Ban NicolaeIoan si Costeiu Cristian.
Cine se abtine? –2 abtineri dnii consilieri Craciun Vasile si Tilvan Gheorghe.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia motiveaza ca nu este impotriva vacantarii, care
este un fapt evident, dar considera ca dl Streinu Sorin poate sa preia atributiile postului.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 13 al ordinei de zi

Adresa nr.479/13.03.2019 a R.P.L. Ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A de inaintare a noului
contract de administrare a fondului forestier al comunei.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia nu este multumita de noul contract si
considera ca acesta trebuie analizat si completat.


Punctul 14 al ordinei de zi

Adresa nr.1374/26.02.2019 a Garzii Forestiere Brasov , privind aducerea la cunostinta ca
Ministerul Fondurilor Europene a lansat in luna decembrie 2018 sesiunea de depunere de
proiecte , in conformitate cu Ghidul solicitantului pentru mentinerea si refacerea ecosistemelor
degradate in cadrul programului Operational Infrastructura Mare (POIM).


Punctul 15 al ordinei de zi

Cererea dlui Talpos Petru domiciliat in comuna Marpod,nr.134,judetul Sibiu , prin care solicita
rezilierea contractului de inchiriere a pasunii montane Gorganul si Izvorele.
Dl Talpos fost somat si notificat in ceea ce priveste neindeplinirea obligatiilor
contractuale, urmand ca dupa achitarea sumelor datorate catre bugetul local sa I se rezilieze
contractul de inchiriere a pasunii.


Punctul 16 al ordinei de zi

Cererea de demisie nr.71/06.03.2019 a administratorului SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL.


Punctul 17 al ordinei de zi

Referatul nr.93/21.03.2019- privind activitatea administratorului SC Apa Canal Turnu Rosu
SRL.


Punctul 18 al ordinei de zi

Informare adresata Consiliul local Turnu Rosu, inregistrata sub nr.96/22.03.2019 intocmita de
administratorul SC Apa Canal Turnu Rosu SRL , pentru aprobarea cererei dlui Gomonea Vasile
fost administrator al societatii de compensare in bani a concediului de odihna neefectuat.
Dnii consilieri sunt de acord sa mandateze pe dl primar sa semneze cererea dlui Gomonea
Vasile.


Punctul 19 al ordinii de zi

Prezentarea notei de aparare privind propunerea Comisiei de analiza si verificare a raporturilor
juridice si financiare dintre UAT Turnu Rosu si HLV Transilvania SRL-intocmita de primarul si
secretarul comunei.


Punctul 20 al ordinii de zi

Prezentarea raportului privind starea economica , sociala si de mediu al Comunei Turnu Rosu
pentru anul 2018.
Dl primar Istrate Stelian a intocmit , in conformitate cu prevederile art.63,alin.3 , lit a din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata,cu modificarile si completarile
ulterioare , raportul privind starea economica,sociala si de mediu a Comunei Turnu Rosu pentru
anul 2018 , raport care cuprinde intreaga activitate a aparatului de specialitate din cadrul
institutiei pe care o conduce , pentru anul de referinta.
Se doreste prezentarea raportului in cauza, dar dnii consilieri decid ca acesta sa fie
publicat pe site-ul institutiei , de unde il vor prelua si studia.
Domnul presedinte de sedinta: Intrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat
nu mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, cu permisiunea domnilor
consilieri, declar închise lucrările şedinţei de astăzi. Drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces verbal.
Presedinte de sedinta,

Intocmit,

