COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi, 15 iulie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Turnu
Rosu,judetul Sibiu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.109/2019 si prin
convocarea scrisa nr.2908 din 09.07.2019 conform art. 133 si art.134 din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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.138 alin (1) din Ordonanta de
Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.
La sedinta sunt prezenti toti consilierii: dnii Anghel Andreea-Cornelia, 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.
Cetateni participanti la sedinta dnii Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618, Stoica Dina din Sebesu
de Jos ,nr.337 si Bucurenciu Paul din Sebesu de Jos nr.15, 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 15.07.2019 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 toti consilieri locali aleşi în funcţie, in
condiţiile acestea precizez ca sunt întrunite prevederile art. 137 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, sedinta fiind legal constituita.
Domnul Mihaiu Toma-Grigore presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .
Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu solicita completarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare
privind demararea procedurilor de obtinere a licentei de acvacultura pentru desfasurarea activitatii de
pescuit recreativ pentru imobilul ape statatoare Albie veche riul Olt –UAT Turnu Rosu.
Dl primar mentioneaza ca va introduce proiectul de hotarare in urmatoarea sedinta de consiliul.
Se supune la vot , ordinea de zi.
Se aproba cu unanimitate de voturi.



Punctul 1 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2019-initiator primarul
comunei .
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al
anului 2019.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva? -un vot dl consilier Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Costeiu Cristian.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia isi motiveaza abtinerea afirmand “in continuare sustin ca
bugetul ar trebui adoptat pe capitole si nu global ,deoarece sunt capitole si subcapitole cu care sunt de
acord si unele , cu care nu sunt de acord si daca trebuie sa-mi exprim un sigur vot nu pot pentru toate”.
Dl consilier Costeiu Cristian isi motiveaza votul sau de abtinere astfel ”am cerut dlui contabil sa
faca modificarea referatului la capitolul cheltuieli , nu pot sa votez pana nu s-a facut corectarea sumei ,
cheltuielile nu au fost defalcate pe subcapitole , nu exista documente justificative anexate sedintei pentru
rectificarile bugetare”.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.61/2019 privind rectificarea bugetului local pe
trimestrul III al anului 2019.


Punctul 2 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu -initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare cu urmatoarele amendamente:
- sa se suplimenteze achizitionarea de camera video cu 2 buc –una pentru satul Turnu Rosu –sa fie
montata in capul satului Valea Caselor si una pentru satul Sebesu de Jos sa fie montata la intrarea in sat.
-imaginile care sunt inregistrate pe camerele de supraveghere sa fie puse pe site-ul primariei live.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind extinderea sistemului de supraveghere video in
Comuna Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva? Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.62/2019 privind extinderea sistemului de
supraveghere video in Comuna Turnu Rosu.


Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea realizarii documentatiei tehnico-economice
pentru demararea procedurilor de achizitie publica de refacere a infrastructurii rutiere a DC 59-initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind inceperea demersurilor in vederea realizarii
documentatiei tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achizitie publica de refacere a
infrastructurii rutiere a DC 59-initiator primarul comunei.

Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?Cine se abtine? – o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.63/2019 privind inceperea demersurilor in
vederea realizarii documentatiei tehnico-economice pentru demararea procedurilor de achizitie
publica de refacere a infrastructurii rutiere a DC 59.


Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 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-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL 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.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.64/2019 privind modificarea si
completarea HCL 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 ordinei de zi

Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr.1667 din 12.05.2015 pentru pasune
Gorganu si Izvorele apartinand domeniului privat al comunei Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba daca si celelelte contracte de inchiriere sunt cu platile la zi.
Solicita dlui Posa Ioan evidenta contractelor de inchiriere a pasunilor si acesta o prezinta.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind incetarea Contractului de inchiriere nr.1667 din
12.05.2015 pentru pasune Gorganu si Izvorele apartinand domeniului privat al comunei Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.65/2019 privind incetarea Contractului
de inchiriere nr.1667 din 12.05.2015 pentru pasune Gorganu si Izvorele apartinand domeniului
privat al comunei Turnu Rosu.


Punctul 6 al ordinei de zi

Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe
semestrul I al anului 2019 –intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului de asistenta sociala.



Interpelari si discutii.

Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba pe dl primar daca oamenii de la Moara au punte de
trecere.
Dl primar ii raspunde ca a gasit o firma pentru inchirierea unei macarale si costa 2350 Euro fara TVA.
Dl consilier Costeiu Cristian se ofera sa solicite o oferta pentru servicii similare unui alt operator
economic.
Dl primar precizeaza faptul ca lucrarea trebuie executata la parametrii tehnici optimi, astfel incat primaria
se face responsabila de modul de executie al lucrarii.
Dna Stoica Dina participant la sedinta consiliului local i-a cuvantul precizand urmatoarele “am venit in
fata d-voastra cu cele mai curate ganduri si cele mai bune intentii si impreuna cu d-voastra sa vedem ce
putem sa facem pentru locuitorii nostrii”.
Dna Stoica Dina pune in discutie mai multe probleme si anume:
- O prima problema a fost lipsa unui indicator rutier pe noul tronson de drum,semn rutier care sa
indice directia spre localitatea Sebesu de Jos , descriind totodata si discutiile purtate cu dna
presedinte a Consiliului Judetean Sibiu , in rezolvarea acestei probleme.
- A doua problema ridicata priveste executia unui drum care sa faca legatura intre Sebesu de Jos
(Crucea Noua ) si Turnu Rosu.Dna afirma ca acest drum ar trebui construit pe terenurile
proprietate privata a cetatenilor , motiv pentru care trebuie analizata situatia ,apeland la serviciile
unor specialisti.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu intervine in discutie afirmand faptul ca problema ar avea
rezolvare apeland la exproprierea cetatenilor afectati de executia lucrarii.
- A treia problema adusa in discutie se refera la scoala veche din Sebesu de Jos afirmand faptul
ca”aceasta arata deprimant , este vraiste tot ,este un pericol pentru copii si trebuie securizata”
Dl primar afirma faptul ca a initiat un proiect de hotarare pentru construirea unui Dispensar
medical rural in aceasta locatie.
- A patra problema este reprezentata de necesitatea strigenta de construire a unei capele mortuare in
satul Sebesu de Jos.Se poarta discutii intre cei prezenti asupra locului, unde sa fie construita
capela.
Dl primar propune sa se rezilieze contractul de inchiriere cu dl Ciurbe Adrian (magazin nr.178) si
sa se construiasca capela in acel spatiu.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intervine afirmand urmatoarele “trebuie sa fie cantarita
bine aceasta propunere , fiind chiar in centru ,acolo se aduna energii negative si sa nu se creeze un
impact emotional”
- O ultima problema ridicata reprezinta montarea de camera video in Sebesu de Jos , sa se realizaze
paritate intre cele doua sate .
Dl primar prezinta si inmaneaza consilierilor oferta pentru serviciile de paza a fondului forestier, facuta
de R.P.L. Ocolul Silvic Dealul Sibiului R.A.
Dl consilier Costeiu Cristian propune solicitarea de oferte pentru paza fondului forestier si de la alte
ocoale silvice.
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

