Consilier Tilvan Gheorghe

secretar Buta Rodica

COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi,

25 aprilie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al

Comunei Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.73/2019 si
prin convocarea scrisa nr.1761 din 19.04.2019 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 Ban Nicolae-Ioan , Costeiu Cristian,Craciun
Vasile , Cristian Ioan-Corneliu , Galea Maria-Cristina , Mihaiu Toma-Grigore, Denes Marilena ,
Niculescu Horia-Radu ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Consilier absent dra Anghel Andreea-Cornelia.
Cetateni participanti la sedinta dna Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618, judetul Sibiu.
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 25.04.2019 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 10 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 martie 2019.
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba cu 8 voturi pentru si doua abtineri dnii
consilieri Galea Maria-Cristina si Niculescu Horia-Radu , motivand ca nu au participat la sedinta
ordinara.
Domnul Tilvan Gheorghe presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .

Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu Decizia nr.18 din 18.04.2019 a Camerei de
Conturi Sibiu si completarea punctului 17 al ordinei de zi ,transmiterea Raportului de audit
financiar nr.1327 din 28.03.2019 intocmit de Camera de Conturi Sibiu.
Se supune la vot , ordinea de zi completata .
Se aproba cu 9 voturi pentru si o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.


Punctul 1 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva? -doua voturi dnii consilieri Costeiu Cristian si Niculescu HoriaRadu.
Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.26/2019 privind repartizarea
excedentului bugetar.


Punctul 2 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor
speciale pe anul 2019-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale
precum si a taxelor speciale pe anul 2019.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva? -un vot dl consilier Costeiu Cristian.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.27/2019 privind indexarea impozitelor si
taxelor locale precum si a taxelor speciale pe anul 2019.


Punctul 3 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu ca reprezentant al
comunei Turnu Rosu in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO “
Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic
de deseuri SC TRACON SRL -initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu amendamentul –majorarea tarifului cu 1
leu.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind mandatarea primarului comunei Turnu Rosu
ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “ECO “ Sibiu sa voteze pentru aprobarea majorarii de tarif solicitata de
operatorul depozitului ecologic de deseuri SC TRACON SRL.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?- un vot dl consilier Costeiu Cristian.
Cine se abtine? - o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.28/2019 privind mandatarea primarului
comunei Turnu Rosu ca reprezentant al comunei Turnu Rosu in Adunarea generala a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO “ Sibiu sa voteze pentru aprobarea
majorarii de tarif solicitata de operatorul depozitului ecologic de deseuri SC TRACON
SRL.


Punctul 4 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind prelungirea si modificarea contractului de inchiriere
nr.934/10.04.2009 cu privire la spatiul inchiriat in satul Turnu Rosu , nr.262 ,incheiat intre
Comuna Turnu Rosu si SC Nicolo SRL-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl viceprimar propune prelungirea contractului pe 5 ani si taxa chiriei sa ramana in
cuantum de 569,7 lei/luna.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind prelungirea si modificarea contractului de
inchiriere nr.934/10.04.2009 cu privire la spatiul inchiriat in satul Turnu Rosu , nr.262 ,incheiat
intre Comuna Turnu Rosu si SC Nicolo SRL.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.29/2019 privind prelungirea si
modificarea contractului de inchiriere nr.934/10.04.2009 cu privire la spatiul inchiriat in
satul Turnu Rosu , nr.262 ,incheiat intre Comuna Turnu Rosu si SC Nicolo SRL.


Punctul 5 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al
doamnei Lupescu Cristina-Elena administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL ca urmare a
incetarii contractului de mandat-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind compensarea in bani a concediului de
odihna neefectuat al doamnei Lupescu Cristina-Elena administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu
SRL ca urmare a incetarii contractului de mandat.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine ? 3 abtineri dnii consilieri Costeiu Cristian , Niculescu Horia-Radu si
Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.30/2019 privind compensarea in bani a
concediului de odihna neefectuat al doamnei Lupescu Cristina-Elena administrator al SC
Apa Canal Turnu Rosu SRL ca urmare a incetarii contractului de mandat.


Punctul 6 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat al
domnului
Gomonea Vasile administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL ca urmare a incetarii
contractului individual de munca-initiator primarul comunei.

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind compensarea in bani a concediului de
odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL
ca urmare a incetarii contractului individual de munca.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? 3 abtineri dnii consilieri Costeiu Cristian , Niculescu Horia-Radu si Popa
Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.31/2019 privind compensarea in
bani a concediului de odihna neefectuat al domnului Gomonea Vasile administrator al SC
Apa Canal Turnu Rosu SRL ca urmare a incetarii contractului individual de munca.


Punctul 7 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind valorificarea masei lemnoase pentru anul 2019–initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
In cadrul analizei proiectului de hotarare dl consilier Costeiu Cristian aduce acuzatii dnei
secretar cu privire la integritatea profesionala a acesteia folosind urmatoarele sintagme :
“mincinoasa” , ‘ar trebuii sa fiti platita din banii ocolului nu din banii primariei” .Toate acestea
fiind generate de faptul ca dl primar in sedinta pe comisii de specialitate a afirmat ca a fost
decizia unilaterala a dnei secretar, de a reintroduce proiectele de hotarari pe ordinea de zivalorificarea masei lemnoasa pe anul 2019 , 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 si scoaterea 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.
Dna secretar afirma faptul ca ordinea de zi a fiecarei sedinte a fost aprobata de dl primar.
Dna secretar solicita dlui primar in calitate de initiator al proiectelor de hotarari in
discutie , sa le retraga de pe ordinea de zi , daca dansul afirma ca nu a fost de acord cu
reintroducerea lor pe ordinea de zi.
Dl primar refuza retragerea proiectelor de hotarari.
In urma discutiilor purtate intre dna secretar si dl Costeiu Cristian, dl consilier Nuculescu
Horia-Radu afirma faptul ca este de acord cu afirmatiile dlui Costeiu Cristian.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu intreaba de ce nu au fost actionati in judecata Ocolul
Silvic pentru recuperarea sumelor datorate.
Dna consilier al primarului raspunde ca dansa impreuna cu dna secretar a avut o intalnire
cu dl avocat Dan Duca si au depus acestuia spre analiza documentele cu privire la raportul dintre
UAT Turnu Rosu si Ocolul Silvic Dealul Sibiului.
Dl avocat a solicitat un termen de aproximativ o saptamana in vederea analizarii acestor
documente , urmand ca dansul sa-l contacteze pe dl primar in vederea incheierii contractului de
asistenta juridica.
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 Costeiu Cristian , Niculescu Horia-Radu si
Popa Ioan.
Cine se abtine? –o abtinere dna consilier Galea Maria-Cristina.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.



Punctul 8 al ordinii 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 nefavorabil proiectul de hotarare.
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?- 5 voturi
Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Costeiu Cristian , Niculescu Horia-Radu si
Popa Ioan.
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Ban Nicolae-Ioan si Galea Maria-Cristina.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 9 al ordinii 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?- 5 voturi
Cine este impotriva?- 4 voturi dnii consilieri Ban Nicolae-Ioan, Costeiu Cristian ,
Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan.
Cine se abtine? –o abtinere dna consilier Galea Maria-Cristina.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 10 al ordinii 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: Proiectul 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?- 7 voturi
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Costeiu Cristian si Niculescu HoriaRadu.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Popa Ioan.

S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.32/2019 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.


Punctul 11 al ordinii 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.
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?- 5 voturi
Cine este impotriva?-un vot dl consilier Popa Ioan.
Cine se abtine? –4 abtineri dnii consilieri Craciun Vasile , Mihaiu Toma-Grigore , Tilvan
Gheorghe si Niculescu Horia-Radu.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 12 al ordinii de zi

Adresa nr.1311/26.03.2019 a primariei catre SDEE Transilvania Sud, prin care se solicita
procedura necesara de indeplinit in vederea extinderii retelei electrice in zona Catunul MoaraSebes Olt.


Punctul 13 al ordinii de zi

Raspuns solicitare nr.7200/28153/27.03.2019 al SDEE Transilvania Sud , privind documentatia
necesara pentru extinderea retelei electrice la Catun Moara-Sebes Olt.


Punctul 14 al ordinii de zi

Adresa nr.521/CB/04.04.2019 a Ministerului Mediului-Administratia Fondului de Mediu catre
Asociatia Comunelor din Romania ,privind organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de
finantare in cadrul Programului privind instalarea de sisteme fotovoltaice pentru gospodariile
izolate neracordate la reteaua de distributie a energiei electrice.


Punctul 15 al ordinii de zi

Adresa nr.669/05.04.2019 a Camerei de Conturi Sibiu ,raspuns la petitia Consiliului local
Turnu Rosu nr.1570/01.10.2018 prin care s-a solicitat verificarea raporturilor financiare si
contabile care rezulta din contractul de administrare al fondului forestier incheiat cu RPL Ocolul
Silvic dealul Sibiului RA.


Punctul 16 al ordinii de zi

Adresa nr.1719/18.04.2019 privind depunerea declaratiilor de avere si interese in termen.


Punctul 17 al ordinii de zi

Decizia nr.18 din 18.04.2019 a Camerei de Conturi Sibiu .


Punctul 18 al ordinii de zi

Raportul de audit financiar nr.1327 din 28.03.2019 intocmit de Camera de Conturi Sibiu.
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,
Consilier Tilvan Gheorghe

Intocmit,
secretar Buta Rodica

