COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi, 30 mai 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.97/2019 si
prin convocarea scrisa nr.2255 din 24.05.2019 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
,Craciun Vasile ,Cristian Ioan-Corneliu , Galea Maria-Cristina , Mihaiu Toma-Grigore, Denes
Marilena , Niculescu Horia-Radu ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Consilier absent dl Costeiu Cristian.
Cetateni participanti la sedinta dna Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618 si Costeiu
Iulian-Alexandru din Turnu Rosu , nr.527,judetul Sibiu.
Domnul viceprimar motiveaza absenta dlui primar ,acesta fiind plecat la o sedinta la
Institutia Prefectului Sibiu.
Domnul viceprimar Mihaiu Toma-Grigore: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi
invitaţi, vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 30.05.2019 a fost convocată şedinţa
ordinara a Consiliului Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
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 solicita prezentarea proceselor-verbale incheiate cu ocazia
sedintelor Consiliului Local Turnu Rosu.
Dnii consilier propun ca prezentarea acestora sa se faca in urmatoarea sedinta ordinara.
Se supune la vot propunerea privind prezentarea proceslor verbale , se aproba in
unanimitate de voturi.
Domnul Mihaiu Toma-Grigore presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .
Dl primar a solicitat completarea ordinei de zi cu urmatoarele puncte:

1. Aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii
climatice si conservarea padurilor”, aferenta masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii
climatice si conservarea padurilor”, sub masura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu”,
PNDR 2014 – 2020, pachetul 1-Asigurare de zone de liniste-initiator primarul comunei.
2. Adresa nr.4320/1/20.05.2019 a Garzii Forestiere Brasov.
Se supune la vot , ordinea de zi completata .
Se aproba in unanimitate.


Punctul 1 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierdere pe anul
2018 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si contul de
profit si pierdere pe anul 2018 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva? -un vot dl consilier Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu considera ca este un bilant mincinos deoarece banii
datorati primariei nu apar in bilantul contabil.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.40/2019 privind aprobarea bilantului
contabil si contul de profit si pierdere pe anul 2018 pentru SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.


Punctul 2 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind numirea noului administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL
si revocarea administratorului provizoriu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind numirea noului administrator al SC Apa
Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului provizoriu .
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva? –
Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.41/2019 privind numirea noului
administrator al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL si revocarea administratorului
provizoriu.


Punctul 3 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Turnu Rosu pe anul 2018-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie al
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Turnu Rosu pe anul 2018.

Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?- un vot dl consilier Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? – doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.42/2019 privind aprobarea contului anual
de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Turnu Rosu pe anul 2018.


Punctul 4 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Turnu Rosu , in semestrul al II-lea al
anului scolar 2018-2019-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu amendamentul ca bursele de merit sa
se acorde diferentiat in functie de medie.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si a numarului de
burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Turnu Rosu , in
semestrul al II-lea al anului scolar 2018-2019.
Cine este pentru?Cine este impotriva?
Cine se abtine? 10 abtineri.
Proiectul de hotarare nu s-a aprobat.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul propus de dra consilier Anghel
Andreea-Cornelia.
-pentru media cuprinsa intre 8,50-8,99 suma de 50 lei/luna;
intre 9,00-9,49 suma de 60 lei/luna;
intre 9,50-9,99 suma de 70 lei/luna;
-pentru media 10 suma de 100 lei.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? – o abtinere dl consilier Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.43/2019 privind aprobarea cuantumului
si a numarului de burse acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat din
comuna Turnu Rosu , in semestrul al II-lea al anului scolar 2018-2019.



Punctul 5 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL
nr.18/28.03.2019 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.
Se supune la vot:
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?-doua voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu
Horia-Radu.

Cine se abtine ? o abtinere dl consilier Popa Ioan.
Dl consilier Popa Ioan atrage atentia asupra faptului ca includerea in caietul de sarcini a
mentiunii “nu se pot inscrie la licitatie adjudecatarii care nu au incheiat contracte de inchiriere la
licitatiile anterioare” este una restrictiva , intrucat licitatia publica , presupune libera participare a
oricarei persoane.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.44/2019 privind modificarea si
completarea Caietului de sarcini aprobat prin HCL nr.18/28.03.2019 privind aprobarea
inchirierii terenului fanat Lunca Taurilor –Sebes Olt apartinand domeniului public al
comunei Turnu Rosu prin licitatie publica deschisa cu strigare.


Punctul 6 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind insusirea/respingerea Raportului Comisiei de analiza si
verificare , constituita conform HCL nr.43/24.05.2018 , privind constituirea pe perioada
determinata a unei comisii de analiza si verificare a raporturilor juridice si financiare intre UAT
Turnu Rosu si SC HLV Transilvania SRL-initiatori consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Costeiu
Cristian si Niculescu Horia-Radu.
Dl presedinte de sedinta solicita supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotarare
sub doua forme, insusire respectiv respingere ,pentru ca votul sa fie unul transparent si nu unul
echivoc.
Dna secretar atrage atentia initiatorilor acestui proiect de hotarare asupra obligatilor
legale care le revin in vederea elaborarii unui proiect in raport cu obligatiile secretarului ,
conform legii nr.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata,modificata si
completata.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind insusirea Raportului Comisiei de analiza
si verificare , constituita conform HCL nr.43/24.05.2018 , privind constituirea pe perioada
determinata a unei comisii de analiza si verificare a raporturilor juridice si financiare intre UAT
Turnu Rosu si SC HLV Transilvania SRL.
Cine este pentru?- 4 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia,Niculescu HoriaRadu ,Popa Ioan si Ban Nicolae-Ioan.
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Mihaiu Toma-Grigore si Craciun
Vasile.
Cine se abtine? –4 abtineri dnii consilieri Cristian Ioan Corneliu ,Galea Maria-Cristina
,Denes Marilena si Tilvan Gheorghe.
Proiectul de hotarare nu s-a aprobat.
Avand in vedere modul de supunere spre aprobare a proiectului de hotarare in cauza ,
initiatorii acestuia si dl consilier Popa Ioan sustin faptul ca nu este unul legal , motiv pentru care
la propunerea dlui consilier Popa Ioan , dl presedinte de sedinta intreaba initiatorii proiectului
forma sub care doresc sa fie analizat si supus la vot respectiv insusirea sau respingerea raportului
comisiei.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia in calitate de initiator al proiectului propune
supunerea spre aprobare a proiectului de hotarare privind “insusirea raportului”.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind insusirea Raportului Comisiei de analiza
si verificare , constituita conform HCL nr.43/24.05.2018 , privind constituirea pe perioada

determinata a unei comisii de analiza si verificare a raporturilor juridice si financiare intre UAT
Turnu Rosu si SC HLV Transilvania SRL.
Cine este pentru?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia,Niculescu HoriaRadu ,Popa Ioan .
Cine este impotriva?- 6 voturi dnii consilieri Ban Nicolae-Ioan, Craciun Vasile,Galea
Maria-Cristina, Denes Marilena , Mihaiu Toma-Grigore si Tilvan Gheorghe.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.
Proiectul de hotarare nu s-a aprobat.


Punctul 7 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea iesirii Comunei Turnu Rosu din Asociatia Proprietarilor de
Terenuri Agricole si Forestiere Turnu Rosu- initiatori consilieri Anghel Andreea-Cornelia ,
Costeiu Cristian si Niculescu Horia-Radu.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea iesirii Comunei Turnu Rosu din
Asociatia Proprietarilor de Terenuri Agricole si Forestiere Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 5 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia,Niculescu HoriaRadu ,Popa Ioan ,Galea Maria-Cristina si Mihaiu Toma-Grigore.
Cine este impotriva?Cine se abtine? –5 abtineri dnii consilieri Ban Nicolae-Ioan ,Craciun Vasile ,Cristian
Ioan-Corneliu, Denes Marilena si Tilvan Gheorghe.
Dna secretar:proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 8 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului
local de actiune in domeniul serviciilor sociale pentru anul 2019-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale si a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale pentru anul 2019.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?- un vot dl consilier Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.45/2019 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului local de actiune in domeniul serviciilor
sociale pentru anul 2019.



Punctul 9 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind stabilirea componentei Echipei mobile pentru interventia de urgenta
in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu amendamentul ca din echipa mobila
sa faca parte si dl consilier Tilvan Gheorghe.

Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind stabilirea componentei Echipei mobile
pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul comunei Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?- un vot dl consilier Popa Ioan.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.46/2019 privind stabilirea componentei
Echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica la nivelul
comunei Turnu Rosu.


Punctul 10 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului “Hora de la Rusca”Comuna Turnu
Rosu,sat Sebesu de Jos-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea organizarii Festivalului “Hora
de la Rusca”Comuna Turnu Rosu,sat Sebesu de Jos.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Niculescu
Horia-Radu si Popa Ioan.
Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.47/2019 privind aprobarea organizarii
Festivalului “Hora de la Rusca”Comuna Turnu Rosu,sat Sebesu de Jos.


Punctul 11 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si
exercitarea activitatii de audit public intern prin intermediul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “Cibinum”–initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind insusirea Acordului de cooperare privind
organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern prin intermediul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “Cibinum”.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?-un vot dl consilier Popa Ioan.
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu
Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.48/2019 privind insusirea Acordului de
cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern prin
intermediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Cibinum”.


Punctul 12 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara “ECO SIBIU” precum si aprobarea Statutului actualizat al
asociatiei–initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea Actului aditional la Statutul
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO SIBIU” precum si aprobarea Statutului
actualizat al asociatiei.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –trei abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Niculescu HoriaRadu si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.49/2019 privind aprobarea Actului
aditional la Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “ECO SIBIU” precum si
aprobarea Statutului actualizat al asociatiei.


Punctul 13 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aderarea comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu , la Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagaras Balea-Capra–initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aderarea comunei Turnu Rosu , judetul
Sibiu , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagaras Balea-Capra.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Niculescu
Horia-Radu.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Ban Nicolae-Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.50/2019 privind aderarea comunei
Turnu Rosu , judetul Sibiu , la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Monte Fagaras
Balea-Capra.


Punctul 14 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiare pentru anul 2018 a Districtului Turnu
Rosu –Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea situatiei financiare pentru anul
2018 a Districtului Turnu Rosu –Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA.
Cine este pentru?Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Niculescu
Horia-Radu si Popa Ioan.
Cine se abtine? –7 abtineri .
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.



Punctul 15 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind valorificarea masei lemnoase pentru anul 2019–initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiect de hotarare privind valorificarea masei lemnoase pentru anul
2019.
Cine este pentru?- 1 vot dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan.
Cine se abtine? –7 abtineri .
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 16 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?- 4 voturi dnii consilieri Cristian Ioan-Corneliu ,Craciun Vasile ,Mihaiu
Toma-Grigore si Tilvan Gheorghe.
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu
Horia-Radu.
Cine se abtine? –4 abtineri .
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 17 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Districtului Turnu
Rosu -Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA aferent anului 2019 -initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Districtului Turnu Rosu -Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA
aferent anului 2019.
Cine este pentru?- doua voturi dnii consilieri Cristian Ioan-Corneliu si Denes Marilena.
Cine este impotriva?- doua voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu
Horia-Radu.
Cine se abtine? –6 abtineri .
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.



Punctul 18 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii
“Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu prin schimbare de destinatie in Campusuri scolareinitiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea
realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu prin schimbare de
destinatie in Campusuri scolare.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.51/2019 privind inceperea demersurilor
in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu
prin schimbare de destinatie in Campusuri scolare.


Punctul 19 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea realizarii obiectivului de investitii
“Reabilitare cladire Scoala Veche sat Sebesu de Jos prin schimbare de destinatie in Dispensar
Medical Rural” -initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea
realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Scoala Veche sat Sebesu de Jos prin
schimbare de destinatie in Dispensar Medical Rural”.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.52/2019 privind inceperea demersurilor
in vederea realizarii obiectivului de investitii “Reabilitare cladire Dispensar Turnu Rosu
prin schimbare de destinatie in Campusuri scolare.



Punctul 20 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea accesarii schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu,
servicii climatice si conservarea padurilor”, aferenta masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii
climatice si conservarea padurilor”, sub masura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu”,
PNDR 2014 – 2020, pachetul 1-Asigurare de zone de liniste-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea accesarii schemei de ajutor de
stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, aferenta masurii 15
“Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor”, sub masura 15.1 “Plati
pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 – 2020, pachetul 1-Asigurare de zone de
liniste.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.53/2019 privind aprobarea accesarii
schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea
padurilor”, aferenta masurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea
padurilor”, sub masura 15.1 “Plati pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014 –
2020, pachetul 1-Asigurare de zone de liniste.



Punctul 21 al ordinii de zi

Adresa nr.4320/1/20.05.2019 a Garzii Forestiere Brasov privind administrarea fondului
forestier al comunei Turnu Rosu de catre RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA.


Punctul 22 al ordinii de zi

Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia aduce in discutie situatia defunctului Irimescu
Cristinel persoana stabilita pe raza localitatii Sebesu de Jos , facand referire la cele doua petitii
inaintate primariei privind situatia acestuia, in ceea ce priveste costurile spitalizarii ,
tratamentului si inmormantarii.
Dl viceprimar prezinta demersurile facute de catre institutie pentru Irimescu Cristinel.
Dna secretar subliniaza faptul ca incepand cu data de 01.01.2019 acesta a fost beneficiar
de ajutor social si conform legii a avut si calitatea de asigurat in sistemul asigurarilor sociale de
sanatate.

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 Mihaiu Toma-Grigore

Intocmit,
secretar Buta Rodica

