COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi, 26 august 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.121/2019 si prin
convocarea scrisa nr.3563 din 14.08.2019 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: Ban Nicolae-Ioan,Craciun Vasile , Cristian IoanCorneliu, Galea Maria-Cristina , Mihaiu Toma-Grigore, Denes Marilena ,Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Lipsesc motivat dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu Horia-Radu si nemotivat dl
Costeiu Cristian.
Invitat dl Popescu Viorel directorul Societatii de Gospodarire Oraseneasca Avrig.
Cetateni participanti la sedinta dnii Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618 , Sima Georgiana din
Sebesu de Jos nr.165 si Leuca Teodor din Turnu Rosu nr.409 ,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 26.08.2019 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 8 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.
Dl primar prezinta pe dl Popescu Viorel diectorul Societatii de Gospodarire Oraseneasca Avrig.
Domnul Mihaiu Toma-Grigore presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .
Dl primar solicita completarea ordinei de zi cu proiectul de hotarare privind ajustarea tarifelor
pentru serviciul de salubrizare prestat de SC Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.-initiator primarul
comunei.
Se supune la vot , ordinea de zi completata.
Se aproba cu unanimitate de voturi.

La propunerea dlui primar ,dnii consilierii sunt de acord cu analizarea proiectului de hotarare privind
ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de SC Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A cu
prioritate.
Se da cuvantul dlui director Popescu Viorel pentru expunerea problemei privind majorarea
tarifului/tona , aferent activitatii de colectare ,transport si depozitare deseuri menajere.
Dl director face o scurta prezentare a activitatii de colectare a deseurilor menajere ,reciclabile si de
colectare si prelucrarea a deseurilor biodegradabile vegetale.
Dl director motiveaza solicitarea in acord cu majorarea tarifului de depunere in rampa la
depozitul ecologic de catre SC Tracon SRL.
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 S.A.
Cine este pentru?- 6 voturi
Cine este impotriva? –un vot dl consilier Popa Ioan.
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.
Dl consilier Popa Ioan motiveaza votul sau ,precizand ca nu a fost convins de catre directorul
societatii, de ce tarifele de la deseurile reciclabile sunt asa de mari.
Proiectul de hotarare nu a fost adoptat.
Dl director precizeaza ca societatea va fi in imposibilitate de a mai putea desfasura serviciul de
salubrizare la nivelul comunei , daca nu au fost aprobate noile tarife.
Dl viceprimar aduce la cunostinta consiliului ca va fi o problema mare daca nu se va mai ridica
gunoiul de pe raza comunei.


Punctul 2 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosuinitiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind aprobarea Amenajamentului pastoral 2-Pajisti
Comuna Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva? –
Cine se abtine? –o abtinere dl consilier Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.75/2019 privind aprobarea Amenajamentului
pastoral 2-Pajisti Comuna Turnu Rosu.


Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind incetarea Contractului de administrare a fondului forestier al comunei
nr.1099/2013 incheiat cu RPL Ocolul Silvic “Dealul Sibiului”RA prin acordul partilor-initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.

Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind incetarea Contractului de administrare a fondului
forestier al comunei nr.1099/2013 incheiat cu RPL Ocolul Silvic “Dealul Sibiului”RA prin acordul
partilor .
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?- un vot dl consilier Popa Ioan
Cine se abtine? –
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.76/2019 privind incetarea Contractului de
administrare a fondului forestier al comunei nr.1099/2013 incheiat cu RPL Ocolul Silvic “Dealul
Sibiului”RA prin acordul partilor.


Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului de prestari servicii silvice pentru fondul forestier al
comunei Turnu Rosu cu RPL Ocolul Silvic “Dealul Sibiului”RA.-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea Contractului de prestari servicii silvice
pentru fondul forestier al comunei Turnu Rosu cu RPL Ocolul Silvic “Dealul Sibiului”RA.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva? un vot dl consilier Popa Ioan.
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.77/2019 privind aprobarea Contractului de
prestari servicii silvice pentru fondul forestier al comunei Turnu Rosu cu RPL Ocolul Silvic
“Dealul Sibiului”RA.


Punctul 5 al ordinei de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii “Construire capela
Comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu si aprobarea indicatorilor tehnico-economici-initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii
“Construire capela Comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu si aprobarea indicatorilor tehnico-economici.
Cine este pentru?- 7 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? o abtinere dl consilier Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.78/2019 privind aprobarea realizarii
obiectivului de investitii “Construire capela Comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici.


Punctul 6 al ordinei de zi

Dl primar da cuvantul drei Sima Georgiana pentru sustinerea celor solicitate in cerere
inregistrata sub nr.57/02.08.2019.
Dra Sima Georgiana isi motiveaza cererea privind necesitatea amenajarii unui spatiu destinat
petrecerii timpului liber a tinerilor din localitatea Sebesu de Jos, prin asemanarea cu astfel de locatii
amenajate in strainatate.

Dl primar propune ca loc de amenajare ,zona terenului de fotbal –Rusca, totodata precizeaza
faptul ca este interzis a se face gratar si foc de tabara.
Amenajarea si achizitionarea aferenta cu banci ,mese ,balansoare si cosuri de gunoi vor fi
efectuate de catre primarie.
In continuare dl primar da cuvantul dlui Leuca Teodor domiciliat in comuna Turnu Rosu ,
nr.409.Motivul prezentei in sedinta a acestuia fiind modul de scugere si colectare a apei pluviale de pe
strada sa.
Dl primar raspunde ca aceasta problema se va rezolva odata cu asfaltarea strazii.


Punctul 7 al ordinei de zi

Adresa nr.7644/05.08.2019 a Garzii Forestiere Brasov ,prin care se comunica definitivarea procedurii de
stabilire a ocoalelor silvice nominalizate , conform prevederilor Ordinul Ministerului Apelor si Padurilor
nr.530/2019.


Punctul 8 al ordinei de zi

Adresa nr.733/23.07.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu , cu privire la
notificarea si punerea in intarziere ,concilierea comunicata de catre Asociatia Brantner Environment SRL.


Punctul 9 al ordinei de zi

Adresa nr.760/01.08.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ECO Sibiu, punct de vedere
referitor la Notificarea si punerea in intarziere si invitatia la conciliere transmisa de Asocierea Brantner
Environment SRL , in calitate de lider al Asocierii Brantner Environment SRL –SC Schuster& Co
Ecologic SRL-SC Brantner Servicii Ecologice SRL.


Punctul 10 al ordinei de zi

Adresa de informare nr.152/29.07.2019 a S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRL ,cu privire la capacitatea de
functionare a statiilor de pompare ,SP 1 Turnu Rosu si SP 3 Sebesu de Jos.


Punctul 11 al ordinei de zi

Adresa nr.156/30.07.2019 a S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRL ,prin care se solicita acordul
consiliului local in vederea esalonarii platilor restante ,identificate in urma controlului efectuat de
Camera de Conturi.
Consiliul local este de acord cu esalonarea platilor pe perioada propusa de 12 luni pentru suma
de 6.160 lei reprezentand prestari servicii cu buldoexcavatorul institutiei si respectiv 60 luni pentru
suma de 62.2943,24 lei reprezentand cheltuieli cu energia electrica.


Punctul 12 al ordinei de zi

Adresa nr.164/05.08.2019 a S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRL ,prin care se solicita aprobarea decontarii
procesului verbal de contraventie in suma de 10.000 lei intocmit de Garda de Mediu , in urma controlului
efectuat la Statia de epurare,unde s-au constatat nefunctionalitatea pompelor a apelor uzate.

Consiliul local este de acord cu suportarea din bugetul societatii a amenzii avand in vedere ca
defectiunea nu a fost produsa din neglijenta administratorului iar activitatea societati este precara,
neputand sa-si permita achizitionarea unei pompe de rezerva.


Punctul 13 al ordinei de zi

Demisia dlui Stoisor Dan-Cristian din functia de administrator al S.C.Apa Canal Turnu Rosu SRL.


Punctul 14 al ordinei de zi

Solicitarea dlui Grigore Marius domiciliat in comuna Turnu Rosu inregistrata sub nr.45 din 31 iulie
2019, cu privire la accesul online la sistemul de supraveghere video al comunei.
Se aduce la cunostinta dnilor consilieri , ca referitor la HCL nr.62/2019 pentru extinderea sistemului de
supraveghere video in comuna Turnu Rosu , sunt necesare modificari si completari ,avand in vedere
normele legislative in materie de protectie a datelor.
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

