JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 31 august 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 182/24.08.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie,
sunt prezenţi 8 consilieri locali, domnii consilieri Costeiu Cristian , Anghel Andreea-Cornelia si
Niculescu Horia-Radu sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl. primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta ordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 8 consilieri locali, declar legal întrunită şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 31.08.2016.
Dna secretar inainteaza presedintelui de sedinta ,dosarul sedintei ordinare a consiliului
local din data de 28.07.2016 .
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan prezinta procesul verbal.
Consilierii nu au obiectii la procesul verbal.
Dna secretar: supun spre aprobare procesul verbal intocmit, pentru sedinta ordinara a
consiliului local din data de 28.07.2016.
Doamna secretar : Cine este pentru ? Cine este impotriva? Cine se abtine ?-se aproba in
unanimitate.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan prezinta ordinea de zi.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi .
Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva ?
Dna secretar Buta Rodica: Ordinea de zi a fost adoptata.
Dl presedinte de sedinta: Punctul 1 de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016-initiator
primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat nefavorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Daca nu , supun la vot. Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.52/2016 privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016, cu unanimitate de voturi .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisiile de specialitate au avizat acest proiect de hotarare,cu propuneri si completari
conform avizelor.

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.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.53/2016 privind
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului local Turnu Rosu ,
cu unanimitate de voturi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017initiator primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect favorabil.
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.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.54/2016 privind
aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa pe picior scoase la
licitatie si a preturilor de pornire la licitatie in anul 2016-initiator primarul comunei.
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate , cu propunerea ca pretul de vanzare a
lemnului de foc, pentru populatie sa fie de 80 lei /mc cu TVA inclus.
Dl presedinte de sedinta , expune pe scurt referatul de necesitate inregistrat sub
nr.3103/31.08.2016 intocmit de dl consilier Costeiu Cristian ,privind prioritatea alocarii
resurselor de materiale lemnoase necesare incalzirii populatiei , din padurile aflate in proprietatea
Primariei Turnu Rosu.
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.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.55/2016 privind
aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa pe picior scoase la licitatie si a preturilor de
pornire la licitatie in anul 2016 ,cu unanimitate de voturi.
5. Proiect de hotarare privind incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu destinatie
de Cabinete medicale din satul Turnu Rosu ,comuna Turnu Rosu-initiator primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan propune tariful de 6 lei/mp/luna ,in care sa fie inclus si
utilitatile gaz, curent.
Daca mai sunt intrebari?
Daca nu sunt , supun la vot, proiectul de hotarare initiat de dl primar.Cine este pentru ? Este
cineva impotriva? 8 voturi. Se abtine cineva?
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei ,cu tariful de 4 lei/mp/luna si achitarea
contravalorii consumului de gaz metan si energie electrica cota indiviza din facturile emise de
furnizori,nu s-a aprobat.
Dl presedinte de sedinta:supun spre aprobare propunerea cu tariful de 6 lei/mp/luna.

Cine este pentru ? Este cineva impotriva? Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.56/2016 privind
incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu destinatie de Cabinete medicale
din satul Turnu Rosu ,comuna Turnu Rosu , cu unanimitate de voturi .
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru utlizarea
spatiului Punctului Sanitar din Sebesu de Jos, pentru Cabinetele de Medicina de Familie-initiator
primarul comunei.
Dl primar propune ca spatiul Punctului Sanitar din satul Sebesu de Jos , sa nu fie dat spre
inchiriere, avand in vedere ca acest spatiu este folosit pentru diferite activitati si de catre primarie,
sa fie lasat in continuare cu contract de comodat .
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate.
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.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.57/2016 privind
aprobarea incheierii unui contract de comodat pentru utilizarea spatiului Punctului Sanitar
din Sebesu de Jos, pentru Cabinetele de Medicina de Familie , cu unanimitate de voturi .
7.Prezentarea Raportului de audit financiar al Camerei de Conturi Sibiu.
8.Adresa Asociatiei WWF Programul Dunare Carpati Romania , privind aducerea la cunostinta,
ca in cadrul proprietatii forestiere Turnu Rosu , au fost efectuate evaluari ale padurilor virgine ,
in conformitate cu criteriile si indicatorii precizati in OM 3397/2012.
9. Interpelari si discutii.
Presedintele de sedinta-intrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate , declar
sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Popa Ioan

Intocmit ,
secretar Buta Rodica

