COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi, 25 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.113/2019 si prin
convocarea scrisa nr.3104 din 19.07.2019 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 domnii consilieri: dnii Anghel Andreea-Cornelia, Ban NicolaeIoan,Craciun Vasile , Cristian Ioan-Corneliu, Galea Maria-Cristina , Mihaiu Toma-Grigore, Denes
Marilena , Niculescu Horia-Radu ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Lipseste nemotivat dl consilier Costeiu Cristian.
Cetateni participanti la sedinta dnii 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 25.07.2019 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 10 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 primar solicita completarea ordinei de zi cu doua proiecte de hotarari :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Turnu Rosu
pentru trimestrul II al anului 2019-initiator primarul comunei;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei aplicatii software GIS la nivelul
Comunei Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Se supune la vot , ordinea de zi completata.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

Avand in vedere ca dl primar nu poate participa la sedinta de consiliu si luand act de solicitarea
drei Anghel Andreea-Cornelia , dl primar permite acesteia sa i-a cuvantul.
Dra Anghel Andreea-Cornelia cere explicatii dlui primar cu privire la modul in care angajatii
institutiei ,colecteaza selectiv deseurile pe fractii, aratand in acest sens recipientul de colectare a
plasticului scotand din acesta doua doze de bere.
Dna Obirse Maria ii aduce la cunostinta drei faptul ca fractia de colectare prezentata se refera atat
la plastic cat si la metal.
Dra Anghel Andreea-Cornelia doreste sa stie care este motivul existentei acestor doze de bere in
cosul de gunoi.
Dl primar raspunde ca in ziua anterioara unul dintre colegi si-a serbat ziua ,servindu-si colegii
dupa programul de lucru.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia considera inacceptabil consumul de alcool in institutie.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului solicitarea Ocolului Silvic Dealul Sibiului de reziliere a
contractului de administrare a fondului forestier ,precizand ca dansul nu este de acord cu rezilierea ci cu
intocmirea unui act aditional la contract.
Pentru clarificarea acestei probleme s-a intocmit adresa Garzii Forestiere Brasov.
Dna.secretar Buta Rodica prezinta procesele-verbale incheiate cu ocazia sedintelor Consiliului
Local Turnu Rosu si anume :
-procesul verbal din data de 18 iunie 2019 -sedinta extraordinara
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba cu 7 voturi pentru si 3 abtineri dnii consilieri Anghel
Andreea-Cornelia , Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan motivand ca nu au participat la sedinta
extraordinara.
-procesul verbal din data de 26 iunie 2019 -sedinta ordinara
Dl consilier Popa Ioan precizeaza ca proiectul de hotarare privind stabilirea unor taxe operationale
pentru prestatorul SC Apa Canal Turnu Rosu SRL, nu a fost aprobat si ar trebui sa se revina asupra lui
deoarece este nevoie de reactualizarea tarifelor practicate de catre societate.Mentioneaza ca din anul 2015
hotararea consiliului local statuteaza ca societatea suporta toate cheltuielile de racordare sau bransare ,iar
acum in proiectul de hotarare se prevede ca toate cheltuielile sa fie suportate de beneficiar.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia sustine ca acest proiect a fi trebuit sa fie reintrodus pe
ordinea de zi.
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba cu 7 voturi pentru si 3 abtineri dnii consilieri Anghel
Andreea-Cornelia , Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan.


Punctul 1 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al
Comunei Turnu Rosu-initiator primarul comunei .
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare , cu urmatoarele amendamente :
-art.30 , alin.1 “Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare,maxim de doua ori pe luna,la
convocarea primarului , in caz de necesitate se vor convoca sedinte extraordinare si de indata”;
-art.34 ,alin.2 , lit.e “Deplasari in tara in interes de serviciu,concediu de odihna ,deces prieten
sau alte rude” ,”Absenta anuntata se considera motivata”;
-art.35,alin.18 “Sedintele Consiliului local vor fi inregistrate si postate pe site-ul institutiei”
-art.41 “Lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare si extraordinare consecutive
ale consiliului,desfasurate pe durata a trei luni calendaristice”.
-art.42 “Vor fi platite lunar maxim doua sedinte ordinare si o singura sedinta pe comisii “
-art.43 “Se va deschide un registru special destinat solicitarii consilierilor locali “
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu.

Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva? Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.67/2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu.


Punctul 2 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile metodologice ,
organizatorice,termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului Local Turnu
Rosu -initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului propriu privind masurile
metodologice , organizatorice,termenele si circulatia proiectelor de hotarari care se inainteaza Consiliului
Local Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva? –doua voturi dnii consilieri Popa Ioan si Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? –o abtinere dra consilier Anghel Andreea-Cornelia.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu precizeaza faptul ca nu mai este de acord cu convocarile
comisiilor de specialitate in aceiasi zi cu sedinta consiliului , in caz contrar ,in masura in care pe ordinea
de zi vor fi incluse proiecte de hotarari fara avizul comisiilor ,va contesta convocarile in contencios.
Dna secretar raspunde ca sedintele s-au desfasurat in asa maniera deoarece a fost o decizie
consensuala a tuturor consilierilor.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.68/2019 privind aprobarea Regulamentului
propriu privind masurile metodologice , organizatorice,termenele si circulatia proiectelor de
hotarari care se inainteaza Consiliului Local Turnu Rosu.


Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al 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 privind aprobarea Regulamentului de organizarea si
functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu.
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.69/2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizarea si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu.


Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarea si functionare al
Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu ,revizuitinitiator primarul comunei.

Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizarea si
functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei Turnu Rosu , judetul
Sibiu ,revizuit.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? doua abtineri dnii consilieri Popa Ioan si Niculescu Horia-Radu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.70/2019 privind aprobarea Regulamentului de
organizarea si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul Comunei
Turnu Rosu , judetul Sibiu ,revizuit.


Punctul 5 al ordinei 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 ,revizuite-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 ,revizuite.
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.71/2019 privind aprobarea Strategiei de
dezvoltare a serviciilor sociale si a Planului local de actiune in domeniul serviciilor sociale pentru
anul 2019 ,revizuite.


Punctul 6 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local-initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local.
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.72/2019 privind aprobarea organigramei ,
numarului de personal si statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al
serviciilor subordonate consiliului local.



Punctul 7 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC Gospodarire
Oraseneasca Avrig SA-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare
prestat de SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.
Cine este pentru?Cine este impotriva? 6 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia ,Ban Nicolae-Ioan, Denes
Marilena ,Niculescu Horia-Radu ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Cine se abtine? 4 abtineri dnii consilieri Craciun Vasile ,Mihaiu Toma-Grigore,Galea MariaCristina si Cristian Ioan-Corneliu.
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 8 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului comunei Turnu Rosu pentru
trimestrul II al anului 2019-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
comunei Turnu Rosu pentru trimestrul II al anului 2019.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva? 3 voturi dnii consilieri Niculescu Horia-Radu, Anghel Andreea-Cornelia si
Popa Ioan.
Cine se abtine? S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.73/2019 privind aprobarea contului de executie
al bugetului comunei Turnu Rosu pentru trimestrul II al anului 2019.


Punctul 9 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei aplicatii software GIS la nivelul Comunei
Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii unei aplicatii software
GIS la nivelul Comunei Turnu Rosu.
Cine este pentru?- un vot dl Mihaiu Toma-Grigore
Cine este impotriva? 5 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Denes Marilena ,Niculescu
Horia-Radu ,Popa Ioan si Cristian Ioan-Corneliu.
Cine se abtine? 4 abtineri dnii consilieri Ban Nicolae-Ioan,Craciun Vasile ,Galea Maria-Cristina si
Tilvan Gheorghe.
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.


Punctul 10 al ordinei de zi

Raportul privind modul de solutionare a petitiilor depuse la Primaria Turnu Rosu in semestrul I al anului
2019 , intocmit de responsabilul cu procedura de reglementare a petitiilor.



Interpelari si discutii.

Dl consilier Popa Ioan aduce in discutie situatia familiei Oancea din Turnu Rosu , nr.590,judetul Sibiu
prezentata si pe retele de socializare.
Dl viceprimar raspunde ca familia Oancea a depus sesizare si la primarie si ca s-a deplasat personal
impreuna cu doi angajati ai societatii Apa Canal si a constatat ca inundatiile au fost generate de
inexistenta unei supape de refulare la instalatia de canalizare din curtea familiei.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba pe dl viceprimar ce masuri au fost luate in acest caz.
Dl viceprimar raspunde ca primaria s-a oferit sa ajute la executarea sapaturilor pentru montarea supapei.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu ridica in discutie problema nefunctionalitatii statiei de pompare de la
canalizare din Sebesu de Jos si atrage atentia asupra faptului ca in masura in care nu se vor lua masuri , va
sesiza in mod repetat organele competente (apele romane si garda de mediu ) pana se va inchide
societatea.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia solicita intocmirea unui raspuns din partea consilierului de etica
al institutiei cu privire la problema sesizata la inceputul sedintei.
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

