CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU
PROCES VERBAL
I
ncheiat astazi 28 aprilie 2016 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local Turnu
Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 87/26.04.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt
prezenţi 10 consilieri locali, domnul consilier Ban NicolaeIoan este absent.
Participanti dna Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618 , judetul Sibiu.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 10 consilieri locali, declar legal întrunită
şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu,din data de 28.04.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesul verbal intocmit pentru sedinta ordinara din data
de 29.03.2016.
Doamna secretar: Cine este pentru?Cine este impotriva? Se abtine cineva?
Se aproba in unanimitate.
Domnul Mihaiu TomaGrigore presedinte de sedinta ,prezinta ordinea de zi si o supune spre
aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului despre procesul pierdut cu SC HLV Transilvania si
suma de 903.593,18 lei de achitat conform dosarului executional nr.5/2016.
Dl consilier Costeiu Cristian prezinta consilierilor, referatul cu nr.1594/28.04.2016 prin care
solicita,amanarea aprobarii proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local si analizarea
deciziei nr.2980/2015 a Curtii de Apel Alba Iulia ,reclamanta Comuna Turnu Rosu impotriva
paratului S.C. HLV Transilvania SRL.
Primul punct al ordinei de zi
 proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe
trimestrele II,III si IV anul 2016 initiator primar.
Se prezinta de specialitate intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului
financiarcontabil.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi Este cineva impotriva? 2 voturi. Se abtine cineva ? 1 vot
abtinere.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.27/2016
privind

rectificarea bugetului local pe trimestrele II,III si IV anul 2016, cu 7 voturi pentru , 2 voturi
impotriva dnii consilieri Draghici Victoria si Costeiu Cristian si 1 vot abtinere dl consilier
Taranu NicolaeMarcel.
Punctul 2 al ordinei de zi
proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Modernizare cladire existenta “AFTERSCHOOL “initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Proiectul de hotarare are avizul Comisiei de specialitate .
Dl presedinte de sedinta :

Daca mai sunt intrebari ?
Daca nu ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi Este cineva impotriva?1 vot. Se abtine cineva ?1 vot.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.28/2016 privind
implementarea proiectului “Modernizare cladire existenta “AFTERSCHOOL “ , cu
unanimitate de voturi.
Punctul 3 al ordinei de zi
proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Dotare
Camine Culturale”initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva ?.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.29/2016 privind
implementarea proiectului “Dotare Camine Culturale”, cu unanimitate de voturi.

Punctul 4 al ordinei de zi
proiect de hotarare privind implementarea proiectului
“Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu,jud.Sibiu”initiator primar.
Se prezinta referatul de necesitate intocmit de primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva ?.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.30/2016 privind
implementarea proiectului “Reabilitare strazi in comuna Turnu Rosu , jud.Sibiu”, cu
unanimitate de voturi.
Presedintele de sedintaintrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate , declar sedinta
inchisa.
Presedinte sedinta,
Consilier Mihaiu TomaGrigore

Intocmit,
secretar Buta Rodica

