JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi, 13 septembrie 2019 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local
Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.125/2019 si prin
convocarea scrisa nr.3822 din 03.09.2019 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.
Lipseste motivat dl consilier Costeiu Cristian-probleme medicale si nemotivat dl consilier
Niculescu Horia-Radu.
Participanti dna Costeiu Ana domiciliata in Turnu Rosu , nr.618, judetul Sibiu.
Sunt prezenti la sedinta dl viceprimar Mihaiu Toma-Grigore si dna secretar general Buta Rodica.
Domnul viceprimar Mihaiu Toma-Grigore: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi,
vă rog să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 13.09.2019 a fost convocată şedinţa extraordinara a
Consiliului Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
Doamna Secretar: Vă informez că la sedinta sunt prezenti 9 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 viceprimar solicita consilierilor sa faca propuneri in vederea alegerii unui nou presedinte
de sedinta .
Domnul viceprimar propune pe dl consilier Craciun Vasile.
Domnul consilier Cristian Ioan-Corneliu propune pe dra consilier Anghel Andreea-Cornelia.
Nu se mai fac alte propuneri.
Se supune la vot prima propunere ,8 voturi pentru si o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu
Dl presedinte de sedinta Craciun Vasile prezinta ordinea de zi.
Dl viceprimar solicita completarea ordinei de zi cu un proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor
pentru serviciul de salubrizare prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A , avand in vedere
solicitarea operatorului economic .

Se supune la vot ordinea de zi completata ,se aproba cu 6 voturi pentru ,doua voturi impotriva dnii
consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan si o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.
Punctul 1 al ordinei de zi.

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV ale anului 2019-initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva?
Se abtine cineva ? doua abtineri dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.80/2019 privind
rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV ale anului 2019.

Punctul 2 al ordinei de zi.
Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general aprobat prin hotararea Consiliului Local Turnu
Rosu nr.14/2017 privind implementarea proiectului “Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu,judetul
Sibiu”-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Dl consilier Popa Ioan semnaleaza un aspect sesizat in raportul intocmit de dna Aleman , cu privire
la dubla decontare a strazii Oltet din proiectul “Reabilitare strazi din comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu”.
Totodata ridica in discutie faptul ca nu isi explica cum cei care ne finanteaza obiectul de investitie
,nu au observat aceasta inadvertenta si pune la indoiala modalitatea de intocmire a documentatiei aferenta
obiectului de investieie in discutie,considerand ca acest lucru s-ar fi putut intampla in mod intentionat.
Dna Obirse Maria explica dlui consilier Popa Ioan faptul ca suma ridicata in discutie se refera la
suma aferenta odata cu inscrierea la licitatie si nu este vorba de o suma decontata. Mai mult decat atat
subliniaza faptul ca din Comisia de evaluare a ofertelor au facut parte si doi observatori externi , unul
reprezentant al Finantelor Sibiu si unul reprezentant al Agentiei Nationale a Achizitiilor Publice (ANAP).
Totodata dna Obirse prezinta modul de decontare a sumelor solicitate de constructor ,precizand
faptul ca aceasta se realizeaza pe baza de situatii de lucrari insotite de centralizatoare care justifica
lucrarile de executie.Inainte de decontare, reprezentanti al AFIR –lui se deplaseaza in teritoriu pentru
constatarea lucrarilor executate si solicitate la decontare.
Dl presedinte de sedinta :
Daca mai sunt intrebari?
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia pune in discutie problema drumului comunal 59 , afirmand
faptul ca acesta a fost prins in documentatia aferenta obiectivului de investitie “Reabilitare strazi din
comuna Turnu Rosu “ , motiv pentru care doreste sa stie cauza solicitarii unui nou proiect de reabilitare a
acestui drum.
Dna Obirse Maria explica drei consilier ca la intocmirea proiectului tehnic pentru obiectul de
investitie, pentru DC 59 s-a prevazut doar turnarea unui covor asfaltic , dat fiind faptul ca DC 59 a fost
dat in administrare Consiliului Judetean Sibiu cu scopul reabilitarii acestuia.
La inceperea lucrarilor pe acest drum , s-a constatat faptul ca drumul nu avea infrastructura , motiv
pentru care turnarea stratului de asfalt in conditiile date ar conduce la executarea unei lucrari improprii
din punct de vedere al duratei de rezistenta si al calitatii lucrarii.

Dnii consilieri Popa Ioan si Cristian Ioan-Corneliu solicita sa faca parte din Comisia de receptie a
tuturor lucrarilor ce vor fi executate in proiectul de reabilitare strazi.
Dl presedinte de sedinta:
Daca mai sunt intrebari , daca nu mai sunt, supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva? doua voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
Se abtine cineva ?
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia isi motiveaza votul sau ,afirmand faptul ca nu este
impotriva finalizarii lucrarii de reabilitare strazi , dar considera ca Ordonanta de Orgenta a Guvernului
nr.114/2018 loveste grav in economia tarii si in bugetele comunelor si considera ca cei care trebuie sa
suporte aceste cheltuieli sunt tocmai initiatorii ordonantei coalitia ALDE-PSD.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.81/2019 privind
actualizarea devizului general aprobat prin hotararea Consiliului Local Turnu Rosu nr.14/2017
privind implementarea proiectului “Reabilitare strazi Comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu”
Punctul 3 al ordinei de zi.
Proiect de hotarare privind numirea administratorului provizoriu al SC Apa Canal Turnu Rosu SRLinitiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 8 voturi.
Este cineva impotriva? un vot dl consilier Popa Ioan.
Se abtine cineva ? Dl consilier Popa Ioan motiveaza votul sau , citand din draftul contractului de mandat doua aliniate
cu privire la rolul administratorului in raport cu societatea.
Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu considera oportuna verificarea instalatiilor de racordare de apa
in toata comuna.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.82/2019 privind numirea
administratorului provizoriu al SC Apa Canal Turnu Rosu SRL.

Punctul 4 al ordinei de zi.
Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Dl consilier Popa Ioan afirma faptul ca este inacceptabil tariful stabilit pentru gunoiul colectat
selectiv, atata timp cat operatorul economic primeste bani pentru colectarea lui fractionala , comparativ cu
alte tari unde se plateste doar ridicarea gunoiului menajer.
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi.
Este cineva impotriva? un vot dl consilier Popa Ioan.
Se abtine cineva ? –o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.

Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu motiveaza votul sau ,precizand ca este de acord cu marirea
tarifului pentru gonoiul menajer , dar nu este de acord cu marirea tarifului la gunoiul selectiv”.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.83/2019 privind ajustarea
tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Dl consilier Ban Nicolae ridica problema semnalata de conducatorii autospecialelor , a ambulantelor
,de la Spitalul de Urgenta Sibiu , cu privire la crearea unui acces lipsit de obstacole pe Strada Muntelui ,
astfel incat accesul la pacienti sa se realizeze in timpi optimi de interventie.
Presedintele de sedinta:intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate , declar sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Craciun Vasile

Intocmit,
secretar Buta Rodica

