JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 10 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.91/2019.
La această şedinţă au fost prezenti 8 consilieri locali în funcţie, domnii consilieri Anghel
Andreea-Cornelia , Costeiu Cristian si Niculescu Horia-Radu sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara a consiliului local si motiveaza
convocarea.
Dna secretar precizeaza faptul, ca având în vedere că sunt prezenţi 8 consilieri locali,
declara legal întrunită şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data
de 10.05.2019.
Dl presedinte de sedinta Mihaiu Toma-Grigore prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Se aproba in unanimitate.

Punctul 1 al ordinei de zi.
Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2019-initiator
primarul comunei.
Se analizeaza Hotararea Consiliului Judetean Sibiu nr.75 din 18.04.2019 privind aprobarea
repartizarii pe unitati administrativ-teritoriale a sumei corespunzatoare cotei de 7,5% din
impozitul pe venit estimat a se incasa in anul 2019,reprezentand fond la dispozitia Consiliului
Judetean Sibiu.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 8 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.37/2019 privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2019.

Punctul 2 al ordinei de zi.

Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr.4/2019 pentru
modificarea HCL nr.102/2017 privind implementarea proiectului „Gradinita cu program normal
Turnu Rosu,judetul Sibiu”-initiator primarul comunei.
Se analizeaza solicitarea nr.84/22.03.2019 a SC NV CONST SRL privind actualizarea
pretului contractului de executie nr.81/06.12.2018 „Gradinita cu program normal Turnu Rosu ,
judetul Sibiu”luand in considerare majorarea salariului minim in domeniul constructiilor,urmare
a intrarii in vogoare a OUG nr.114/2018 avand ca obiect instituirea unor masuri in domeniul
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare,modificarea si completarea unor acte
normative si prorogarea unor termene,precum si a Instructiunii nr.2/2018 cu privire la ajustarea
pretului contractului de achizitie publica emisa de ANAP la 21.12.2018.
Se analizeaza Raportul privind examinarea documentatiei constructiei „Gradinita cu
program normal Turnu Rosu,judetul Sibiu” intocmit de Aleman Silvia-Mioara , administrator la
societatea specializata in resurse umane si personal My Job Services SRL. , devizul general
actualizat al obiectivului de investitii „Gradinita cu program normal Turnu Rosu,judetul Sibiu” si
solicitarea de finantare a obiectivului de investitie.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva? 1 vot dl consilier Popa Ioan
Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.38/2019 privind
actualizarea devizului general aprobat prin HCL nr.4/2019 pentru modificarea HCL
nr.102/2017 privind implementarea proiectului „Gradinita cu program normal Turnu
Rosu,judetul Sibiu”.

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

