JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 2 mai 2019 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local
Turnu Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr.75/2019.
La această şedinţă au fost prezenti 7 consilieri locali în funcţie, domnii consilieri Anghel
Andreea-Cornelia , Costeiu Cristian si Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan 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 precizeaza faptul, ca având în vedere că sunt prezenţi 7 consilieri locali,
declara legal întrunită şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data
de 02.05.2019.
Domnul primar solicita consilierilor sa faca propuneri in vederea alegerii unui nou
presedinte de sedinta .
Domnul consilier Tilvan Gheorghe propune pe dl Mihaiu Toma-Grigore.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot se aproba in unanimitate.
Dl presedinte de sedinta Mihaiu Toma-Grigore prezinta ordinea de zi.
Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare privind aprobarea
contului de executie al bugetului Comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului 2019-initiator
primarul comunei.
Se supune la vot ordinea de zi completata ,se aproba in unanimitate.


Punctul 1 al ordinei de zi.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu-initiator
primarul comunei.
Comisiile au avizat favorabil proiectul de hotarare.
-Se analizeaza partea de venituri in suma de 9.482.050 lei din bugetul consolidat pe
capitole si subcapitole astfel:
cod clasificatie
-impozit pe venit
03.02.500 lei
-cote si sume defalcate din imp/v
04.02- 1.279.000 lei
-impozite si taxe pe proprietate
07.02.- 155.850 lei
-sume defalcate din TVA
11.02 - 1.214.000 lei
-taxe pe utilizarea bunurilor
16.02. - 104.700 lei
-alte impozite si taxe
18.02. 100 lei
-venituri din proprietate
30.02. - 100.000 lei
-venituri din prestari de servicii
si alte activitati
33.02.1.600 lei

-venituri din taxe admin.
-amenzi,penalitati si confiscari
-diverse venituri
-transferuri voluntare

34.02.35.02.36.02.37.02.-

1.700 lei
37.800 lei
129.200 lei
0 lei

-venituri din valorificarea unor
bunuri
39.02.- 265.800 lei
-subventii de la bugetul de stat
42.02.- 1.681.400 lei
-subventii de la alte administratii
43.02.856.970 lei
-sume primate de la UE
48.02.- 3.653.430 lei
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot veniturile bugetului.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica –s-a aprobat in unanimitate.
-Se analizeaza partea de cheltuieli in suma de 12.538.650 lei din bugetul consolidat pe
capitole si subcapitole astfel:
cod clasificatie
-autoritatea publica/administratie
51.02. -1.034.500 lei
-alte servicii publice generale;
evidenta populatiei
54.02.- 38.450 lei
-ordine publica si sigurata nationala/PSI
61.02- 131.450 lei
-invatamant
65.02.- 2.377.500 lei
-sanatate
66.02.81.200 lei
-cultura ,recreere si religie
67.02183.750 lei
-asigurari si asistenta sociala
68.02.566.250 lei
-locuinte,servicii si dezvolare publica
70.02- 3.757.700 lei
-protectia mediului
74.02- 153.600 lei
-agricultura,silvicultura si vanatoare
83.0286.450 lei
-transporturi
84.02- 4.127.800 lei
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot cheltuielile bugetului.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica –s-a aprobat in unanimitate.
-Se analizeaza programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare pe
anul 2019.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot programul de investitii..
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica –s-a aprobat in unanimitate.
Dl presedinte de sedinta supune spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetul consolidat al Comunei Turnu Rosu .
Cine este pentru ? 7 voturi.

Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.34/2019 , privind
aprobarea bugetului consolidat al Comunei Turnu Rosu .


Punctul 2 al ordinei de zi.

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Turnu Rosu pentru
trimestrul I al anului 2019- initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.

Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Dl presedinte :Daca nu supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.35/2019 privind
aprobarea contului de executie al bugetului comunei Turnu Rosu pentru trimestrul I al anului
2019.

Presedintele de sedinta:intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Mihaiu Toma-Grigore

Intocmit,
secretar Buta Rodica

