COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU
PROCES- VERBAL
Încheiat astazi, 30 septembrie 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.143/2019 si prin
convocarea scrisa nr.4080 din 18.09.2019 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: 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.
Lipseste motivat dl consilier Costeiu Cristian fiind in concediu medical.
Participanti la sedinta dna Rodeanu Adriana domiciliata in Sibiu ,proprietara a imobilului din
Turnu Rosu , nr.259,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 30.09.2019 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.
Dna.secretar Buta Rodica prezinta procesele-verbale incheiate cu ocazia sedintelor Consiliului
Local Turnu Rosu si anume :
-procesul verbal din data de 15 iulie 2019 -sedinta ordinara
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba cu 10 voturi pentru.
-procesul verbal din data de 25 iulie 2019 -sedinta ordinara
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia mentioneaza faptul ca referitor la numarul de doze
existente in pubela de gunoi , nu au fost numai doua ,ci mult mai multe.

Dna secretar raspunde drei consilier , ca dansa a consemnat in procesul verbal numarul dozelor
scoase din cosul de gunoi.
Se supune la vot procesul verbal ,se aproba cu 10 voturi pentru ,cu amendamentul drei Anghel
Andreea-Cornelia.
-procesul verbal din data de 26 august 2019 -sedinta ordinara
Dl consilier Popa Ioan ridica in discutie faptul ca la motivarea votului sau pentru proiectul de
hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare prestart de SC Gospodarire Oraseneasca
Avrig S.A.,nu s-a consemnat in procesul verbal referirea dansului cu privire la tarifele practicate de
operatorul economic pentru deseurile colectate selectiv de trei ori mai mare ,decat cele menajere.
Dna secretar raspunde dlui consilier ca nu in aceasta sedinta a solicitat consemnarea acestei
motivari.
Se supune la vot procesul verbal , se aproba cu 8 voturi pentru si doua abtineri, dnii consilieri Anghel
Andreea-Cornelia si Niculescu Horia-Radu motivand ca nu au participat la sedinta ordinara.
Domnul Craciun Vasile presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi .
Se supune la vot , ordinea de zi.
Se aproba cu unanimitate de voturi.


Punctul 1 al ordinei de zi

Proiect de hotarare nr.96/2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Apa Canal
Turnu Rosu SRL 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 de venituri si cheltuieli al Sc
Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul III al anului 2019.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva? – un vot dl consilier Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine? –o abtinere dra consilier Anghel Andreea-Conelia.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.85/2019 privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Sc Apa Canal Turnu Rosu SRL pe trimestrul III al anului 2019.


Punctul 2 al ordinei de zi

Proiect de hotarare nr.95/2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Turnu
Rosu nr.62/2019 pentru extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu-initiator
primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot: Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local
Turnu Rosu nr.62/2019 pentru extinderea sistemului de supraveghere video in Comuna Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 7 voturi

Cine este impotriva?- 3 voturi dnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia,Niculescu Horia-Radu si Popa
Ioan.
Cine se abtine? –
Dra Anghel Andreea-Cornelia motiveaza votul sau impotriva deoarece prin aceasta extindere a
sistemului si transmiterea live , a fost idea de la care s-a pornit si nu poate fi de acord cu acest proiect ce
vizeaza modificarea formei initiale (transmitere live).
Considera ca acest sistem este platit din banii cetatenilor , acestia in mod direct au dreptul la
vizualizarea live a imaginilor.
In consecinta vorbim aici de bani publici , de serviciul public , de spatiu public ,camerele
surprinzand imagini din spatiu public si nu privat.
Motiv pentru care avand in vedere cele afirmate considera faptul ca nu se incalca dispozitiile
legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, fiind un ochi in plus de veghe.
Dl consilier Popa Ioan intervine cu referire la documentele transmise pe email , privind situatia
sistemului de supraveghere video de la Sibiu,precizand faptul ca sistemul respectiv a fost instalat odata cu
organizarea Summit-lui, vorbind aici de existenta unui centru de comanda , care la nivelul comunei
noastre nu exista,camerele instalate la Sibiu , fiind mult mai performante cu recunostere faciale.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia mentioneaza si considera in continuare ca sistemul video
la care ar fi avut acces intreaga populatie , dar nu are ,ar fi condus la cresterea calitatii sigurantei si ar fi
contribuit la prevenirea si combaterea infractiunilor si a deligventei juvenile.
Dl consilier Popa Ioan intreaba pe dl primar cine a rupt bancile din centrul localitatii.
Dl primar raspunde ca persoanele care au rupt banca sunt copii dlor Costeiu Ovidiu si Spivac
Marian si ca in prezent banca a fost luata pentru a fi reparata.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.86/2019 privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Local Turnu Rosu nr.62/2019 pentru extinderea sistemului de supraveghere
video in Comuna Turnu Rosu.


Punctul 3 al ordinei de zi

Proiect de hotarare nr.97/2019 privind modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si
Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu ,aprobat prin Hotararea
Consiliului Local Turnu Rosu nr.69 din 25.07.2019-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot :Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Regulamentului de
Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Turnu Rosu ,aprobat prin
Hotararea Consiliului Local Turnu Rosu nr.69 din 25.07.2019
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? –doua abtineri dnii consilieri Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan.
Dl consilier Popa Ioan motiveaza abtinerea ridicand in discutie modul de elaborare a fisei postului
asistentului medical comunitar ,precizand ca aceasta nu este adoptata comunei.
Dna Obirse Maria intevine si raspunde dlui consilier ca fisa postului a fost transmisa de catre
Directia de Sanatate Publica Sibiu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.87/2019 privind modificarea si completarea
Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei
Turnu Rosu ,aprobat prin Hotararea Consiliului Local Turnu Rosu nr.69 din 25.07.2019.



Punctul 4 al ordinei de zi

Proiect de hotarare nr.98/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in
Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Matei Basarab” Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind desemnarea drei consilier Anghel AndreeaCornelia reprezentant al Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
“Matei Basarab” Turnu Rosu.
Cine este pentru?- 9 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? o abtinere dl consilier Cristian Ioan-Corneliu.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.88/2019 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Matei Basarab”
Turnu Rosu.


Punctul 5 al ordinei de zi

Proiect de hotarare nr.99/2019 privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale
in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Matei Basarab” Turnu Rosu-initiator primarul
comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Se supune la vot : Proiectul de hotarare privind desemnarea dnei consilier Galea Maria-Cristina
reprezentant al administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Matei
Basarab” Turnu Rosu.
Dl consilier Popa Ioan aduce in discutie solicitarea de numire a reprezentantilor in Consiliul de
Administratie al scolii care vizeaza un reprezentant al Consiliului local si un reprezentant al
administratiei publice locale , astfel propunerea dlui primar de numire a dnei Galea nu i se pare una
corecta , avand in vedere ca dansa este consilier local ,intelegand ca prevederile legale se refera la
numirea unei persoane din aparatul de specalitate.
Dl primar raspunde ca este in masura conform legii sa numeasca orice persoana in Consiliul de
Administratiei al scolii.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine? doua abtineri dnii consilieri Niculescu Horia-Radu si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local nr.89/2019 privind desemnarea reprezentantului
administratiei publice locale in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale “Matei Basarab”
Turnu Rosu.


Punctul 6 al ordinei de zi

Referat nr.627/11.09.2019 al Scolii Gimnaziale “Matei Basarab” Turnu Rosu prin care se solicita
rectificarea suplimentara a bugetului alocat cu suma de 50.000 lei necesara pentru reparatia centralei
termice a scolii.
Se poarta discutii cu privire la referatul analizat , respectiv, achizitionarea sau reparatia centralei
termice de la scoala.

Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia cat si dl consilier Popa Ioan exprima faptul ca sunt necesare
clarificari suplimentare cu privire la tipul centralei , defectiunile constatate etc.
Dl primar precizeaza faptul ca centrala nu poate fi reparata , in opinia dlui Popa Ioan suma
solicitata este prea mare numai pentru reparatie.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia considera ca problema caldurii in scoala reprezinta un real
motiv pentru rectificare bugetara.



Punctul 7 al ordinei de zi

Adresa comuna a Consiliului Judetean Sibiu nr.15091/16.09.2019 si a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ECO Sibiu nr.892/17.09.2019 ,privind asigurarea functionalitatii punctelor de colectare
selectiva stabilite pentru fiecare UAT in cadrul proiectului SMID.


Punctul 8 al ordinei de zi

Ordin privind aprobarea conceptiei unitare pentru siguranta in scoli si prevenirea absenteismului si a
abandonului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Sibiu pentru anul scolar 20182019 –Institutia Prefectului-Judetul Sibiu.


Punctul 9 al ordinei de zi

Cererea inregistrata sub nr.3991/12.09.2019 a dlui Telebus Constantin-Dan domiciliat in comuna Turnu
Rosu , nr.192,judetul Sibiu, prin care se solicita acordarea unui ajutor financiar in vederea acoperirii
unor cheltuieli de inmormantare pentru unchiul sau Telebus Iordan.
Dl primar solicita acordul consiliului local sa initieze in urmatoarea sedinta un proiect de hotarare de
aprobare a sprijinului financiar si propune suma de 2.000 lei.
Consilierii sunt de acord cu propunerea dlui primar ,mai putin dl consilier Popa Ioan care nu considera
corect sa se aloce suma aferenta cheltuielilor de inmormantare din bugetul local .



Punctul 10 al ordinei de zi

Nota informare deschidere proces cu RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA-cerere de chemare in
judecata .



Interpelari si discutii.

Se da cuvantul dnei Rodeanu Adriana domiciliata in Sibiu , care prezinta consiliului situatia privind
modul de scurgere al apelor pluviale prin raportare la pozitia imobilului al carei proprietar este respectiv
nr.259 Turnu Rosu.
La nivelul consiliului se ridica in discutie diverse solutii care ar putea fi implementate in vederea
solutionarii problemei.
Dl primar precizeaza faptul ca va apela si la o parere a unor specialist, respectiv cei care se ocupa de
executia gradinitei.
Dl consilier Craciun Vasile propune consilierilor deplasarea la fata locului pentru constatare.

Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia afirma faptul ca trebuie solicitata o propunere tehnica de la un
specialist care lucreaza in domeniu si ca pe toate strazile din localitate sunt probleme cu rigolele.
Dl consilier Popa Ioan subliniaza faptul ca problemele sunt generate de la modul de elaborare a
proiectelor tehnice.
Dra consilier Anghel-Andreea-Cornelia completeaza discutiile mentionand ca pentru erori de proiectare
asa cum se intampla in cazul de fata a dnei Rodeanu , acesta nefiind singular”verzii au fost impotriva
proiectului pentru asfaltare strazi”,iar acest lucru nu pentru ca nu doresc asfaltarea ci pentru aceste erorari
de proiectare.
La nivelul consiliului local se continua discutia cu problema fantanii de pe strada Oltet , nr.540, care
conform proiectului tehnic trebuie desfintata iar dl consilier Niculescu Horia-Radu precizeaza faptul ca
investitia fiind din fonduri europene , proiectul trebuie respectat.
Dl consilier Popa Ioan intervine precizand ca exista o multitudine de dezavantaje in pastrarea acestei
fantani.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu intreaba pe dna secretar daca a strans semnaturi in vedrea pastrarii
fantanii si afirma ca solutia din proiectul tehnic trebuie sa corespunda cu realitatea.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia mentioneaza faptul ca problema dnei Rodeanu in mod
incontestabil trebuie solutionata , iar la nivelul localitatii mai sunt si alte cazuri, cum ar fi problema
familiei David , a cetatenilor care locuiesc in spatele Casei de Copii , motiv pentru care trebuie
solutionate.
Dna Rodean solicita o copie a procesului verbal de sedinta.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu sugereaza dnei Rodean sa dea primaria in judecata pentru solutionarea
problemei.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia doreste sa stie ,conform unei solicitari mai vechi, daca dl primar a
initiat demersuri in vederea crearii unui adapost (statie ) pentru copii de la Moara care asteapta
microbuzul zilnic.
Dl consilier Cristian Ioan-Corneliu intreaba daca poate intra in posesia unei liste cu prezenta elevilor de la
Moara la orele de curs.
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 Craciun Vasile

Intocmit,
secretar Buta Rodica

