CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
I
ncheiat astazi 12 februarie 2016 ,cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului local Turnu
Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului Comunei Turnu
Rosu nr. 44/16.03.2015. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt
prezenţi 9 consilieri locali, domnii consilieri Stoica Dina si Taranu NicolaeMarcel sunt absenti.
Participanti dl ing. Campean Ciprian –seful Ocolului Silvic Dealul Sibiului , dl Hanea
Alexandru ,seful Districtului Turnu Rosu si dnii padurarii Murarescu Gheorghe , Buta Ioan si
Roznov Nicolae.
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 9 consilieri locali, declar legal întrunită şedinţa
extraordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu,din data de 12.02.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesul verbal intocmit pentru sedinta ordinara din data
de 26.01.2016.
Doamna secretar: Cine este pentru?Cine este impotriva? Se abtine cineva?
Se aproba in unanimitate.
Domnul primar solicita consilierilor sa faca propuneri in vederea alegerii presedintelui de
sedinta.
Dl consilier Tilvan Gheorghe propune pe dl.consilier Mihaiu TomaGrigore.
Nu se mai fac alte propuneri. Se supune la vot propunerea facuta , 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.
Primul punct al ordinei de zi
 proiect de hotarare privind aprobarea situatiei financiare
pentru anul 2015 a districtului Turnu RosuRegia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA
initiator primar.
Se prezinta situatia financiara aferenta anului 2015, intocmita de seful de ocol.
Dna consilier Draghici Victoria nu este multumita de profitul obtinut in anul 2015.
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba pe dl ing Campean daca exista intocmit un raport
tehnic, detaliat care sa cuprinda activitatea anului 2015 (cat sa plantat, in ce parcele au fost
executate lucrari de plantare etc.)
Dl ing.Campean raspunde ca in amenajamentul silvic sunt descrise conditiile si parcele in
care se fac plantari , taieri etc. Fondul forestier al comunei este 90% fond de conservare.
Dl consilier Costeiu solicita un raport tehnic detaliat nu numai din punct de vedere
economic ca cel prezentat.
Dl consilier Costeiu aduce la cunostinta consiliului problema taierilor ilegale de arbori din
Curmatura Adanca , valoarea prejudiciului fiind de 200 mii lei., conform adresei primite de la
ITRSV Brasov.
Dl padurar Roznov Nicolae raspunde dlui consilier ca nu cunoaste despre ce prejudiciu
vorbeste , deoarece el a achitat numai contravaloarea a 2 arbori ,in urma controlului avut.

Dl ing Hanea sustine ca nici el nu cunoaste nimic despre acest prejudiciu de 200 mii lei.
Dl consilier Cristea Ioan intreaba care este profitul ocolului pe anul 2015.
Dl ing.Campean raspunde 48.937 lei.
Dl consilier Cristea apreciaza ca este foarte putin.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul.
Dl presedinte de sedinta :
Daca mai sunt intrebari ?
Daca nu mai sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi Este cineva impotriva?2 voturi. Se abtine cineva ?.
Dna secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.11/2016
privind

aprobarea situatiei financiare pentru anul 2015 a districtului Turnu RosuRegia Publica
Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA
, cu 7 voturi pentru si 2 voturi impotriva dnii

consilieri Draghici Victoria si Costeiu Cristian.
Punctul 2 al ordinei de zi
proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2016al Districtului Turnu Rosu Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul
Sibiului RA initiator primar.
Se prezinta propunerea de buget intocmita de dl ing.Campean seful Ocolului Silvic Dealul
Sibiului.
Dl primar propune ca mc de lemn de foc, sa nu depaseasca 60 lei pentru vanzare la
populatie.
Dl Campean raspunde ca pretul este foarte mic , in buget este cuprins tariful de 120 lei/mc.
Dl Campean propune sa se anuleze contractul de administrare cu ocolul si sa se faca un
contract de prestari servicii.
Dl primar aduce la conostinta consiliului ca sa pierdut procesul cu SC HLV Transilvania si
avem de platit acestora suma de 903.593 lei.
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.12/2016 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016al Districtului Turnu Rosu
Regia Publica Locala Ocolul Silvic Dealul Sibiului RA, cu 7 voturi pentru si 1 vot impotriva
dl consilier Costeiu Cristian si o abtinere dl consilier Cristea Ioan.
Dl primar intreaba pe dl padurar Murarescu ce borne a marcat pentru intocmirea
amenajamentului pasunii.
Punctul 3 al ordinei de zi
proiect de hotarare privind stabilirea redeventei anuale datorata
de catre SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru delegarea activitatilor de alimentare cu apa si
canalizare in comuna Turnu Rosu initiator primar.
Se prezinta referatul administratorului SC Apa Canal SRL Turnu Rosu privind necesitatea
stabilierii redeventei , masura stabilita in urma controlului Camerei de Conturi Sibiu.
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.13/2016 privind
stabilirea redeventei anuale datorata de catre SC Apa Canal Turnu Rosu SRL pentru
delegarea activitatilor de alimentare cu apa si canalizare in comuna Turnu Rosu , 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

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 februarie 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu Rosu nr.
52/24.02.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi
9 consilieri locali, domnii consilieri Taranu NicolaeMarcel si Stoica Dina sunt absenti.
Participanti 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 ordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 9 consilieri locali, declar legal întrunită şedinţa
ordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de 29.02.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesul verbal intocmit pentru sedinta extraordinara din
data de 12.02.2016 .
Doamna secretar : Cine este pentru ? Cine este impotriva? Cine se abtine ?se aproba in
unanimitate , procesul verbal.
Dl presedinte de sedinta Mihaiu TomaGrigore prezinta ordinea de zi.
Dl primar propune completarea ordinei de zi cu raportul privind activitatea Ocolului Silvic
Dealul Sibiului in anul 2015 aferenta Fondului Forestier al Primariei Turnu Rosu.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi completat.
Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva ? 1 vot abtinere dl consilier Costeiu Cristian.
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 imprumutul de folosinta gratuita a unui autobuz scolar catre Centrul

Scolar de Educatie Incluziva Turnu Rosu initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Daca nu sunt intrebari , supun la vot. Cine este pentru? Impotriva ? Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.15/2016 privind
imprumutul de folosinta gratuita a unui autobuz scolar catre Centrul Scolar de Educatie
Incluziva Turnu Rosu, cu unanimitate de voturi.
2
. Proiect de hotarare privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al S.C.

Apa Canal Turnu Rosu SRL initiator primarul comunei.
Consiliul local a hotarat in unanimitate , ca acest proiect de hotarare sa fie analizat, intro
sedinta ulterioara ,cand o sa fie prezent si administratorul societatii.
3.
Proiect de hotarare privind

aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de


specialitate al primarului si al serviciilor subordonate consiliului local initiator primar.
Se prezinta referatul intocmit de inspectorul din cadrul compartimentului resurse umane.

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.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.16/2016 privind
aprobarea organigramei si statul de functii al aparatului de specialitate al primarului si al
serviciilor subordonate consiliului local
,cu unanimitate de voturi.

4
.
Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente

educationale sub forma tichetelor sociale initiator primar.
Se analizeaza referatul de specialitate intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului
asistenta sociala.
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? 1 vot
abtinere dl consilier Costeiu Cristian
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.17/2016 privind
aprobarea modalitatilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educationale sub forma
tichetelor sociale ,cu 8 voturi pentru si 1 vot abtinere consilier Costeiu Cristian.
5
. Proiect de hotarare privind modificarea Statutului ADI ECO Sistem Avrig
–initiator primar.

Se prezinta hotararea nr.3 adoptata de AGA (Adunarea Generala a Actionarilor ) ADI ECO
Sistem Avrig , in sedinta din 03.02.2016.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dl presedinte de sedinta , da cuvantul dlui consilier Costeiu Cristian.
Dl consilier Costeiu Cristian : nu suntem de acord cu ajustarea tarifelor privind activitatea de
salubrizare a SC GOA Avrig S.A. de la 234lei / tona fara TVA pentru utilizatorii casnici la 253
lei/tona fara TVA si nici pentru agentii economici de la 298,35 lei/tona fara TVA la 310 lei/tona
fara TVA.
Motivam urmatoarele: pretul motorinei a scazut , deasemenea TVA a scazut , deci nu putem
sa fim de acord cu Memoriu tehnicoeconomic justificativ , intocmit de SC GOA Avrig SA.
Daca sunt intrebari ,daca nu sunt, supun la vot .Cine este pentru ? Este cineva impotriva? 9
voturi impotriva. Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul nu a fost adoptat.
6
. Proiect de hotarare privind stabilirea cotizatiei Comunei Turnu Rosu membra ADI ECO Sistem
Avrig
pentru anul 2016–initiator primar.

Se prezinta hotararea nr.4 adoptata de AGA (Adunarea Generala a Actionarilor ) ADI ECO
Sistem Avrig , in sedinta din 03.02.2016.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dl presedinte de sedinta , da cuvantul dlui consilier Cristea Ioan.
Dl consilier Cristea Ioan : nu suntem de acord cu cotizatia stabilita pentru UATuri in
cuantum de 500 lei , conform hotararii AGA.
Propun cotizatia de 200 lei/an.

Daca sunt intrebari ,daca nu sunt , supun la vot .Cine este pentru ?7 voturi, Este cineva
impotriva? 2 voturi Costeiu Cristian si Draghici Victoria. Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.18/2016 privind
stabilirea cotizatiei Comunei Turnu Rosu membra ADI ECO Sistem Avrig
pentru anul 2016

,cu 7 voturi pentru si 2 voturi impotriva consilierii Costeiu Cristian si Draghici Victoria.
7.
Proiect de hotarare privind completarea Regulamentului serviciului de salubrizare al ADI ECO
SISTEM Avrig
–initiator primar.

Se prezinta hotararea nr.6 adoptata de AGA (Adunarea Generala a Actionarilor ) ADI ECO
Sistem Avrig , in sedinta din 03.02.2016.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dl presedinte de sedinta : nu suntem de acord cu activitatea de curatenie si transport a zapezii
, pe raza comunei executam aceasta activitate prin forte proprii cu utilajele din dotare.
Daca sunt intrebari ,daca nu sunt, supun la vot .Cine este pentru ? 1 vot dl consilier Ban
NicolaeIoan. Este cineva impotriva? 8 voturi impotriva. Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul nu a fost adoptat.
8. 
Cererea dnei Florescu Elena proprietara a imobilului cu nr.60, Turnu Rosu , judetul Sibiu , prin
care solicita reanalizarea raspunsului dat prin adresa nr.4511/24.12.2015, privind achitarea taxei de
salubrizare.
Dna secretar propune consiliului sa fie identificate si analizate situatia fiecarui imobil din
comuna, unde nu locuieste nimeni si nu sunt folosite sezonier.
Consiliul este de acord, ca dna secretar sa intocmeasca o lista cu imobilele nelocuite si si sa fie
analizata intro sedinta ulterioara.
9. 
Cererea dnei Popelca Daniela proprietara a imobilului cu nr.366, Turnu Rosu , judetul Sibiu ,
prin care solicita scutirea de la plata taxei de salubrizare ,pentru cei doi fii ai sai plecati la munca in
strainatate.
Se propune ca dna Popelca sa prezinte documente (contracte de munca ) care sa dovedeasca ca
sunt plecati in strainatate .
10. 
Cererea dlui Crapciu Vasile domiciliat in Sibiu, strada Abatorului , nr.4 ,ap.10, judetul Sibiu,
prin care solicita spatiul din piata Sebesu de Jos (fostul sediu al gardienilor).
Dl primar explica consilierilor ,ca imobilul nu este intabulat in cartea funciara si pentru a fi
intabulat este nevoie de intocmirea unei documentatii masurare topo etc.Daca nu sunteti de acord
cu scoaterea spre inchiriere a spatiului , nu are rost sa mai cheltuim bani pentru intabulare.
Se supune la vot cererea dlui Crapciu , :nu se aproba cu 7 voturi impotriva si 2 abtineri
consilieri Costeiu Cristian si Draghici Victoria.
11.
Analizarea contesatiei inregistrata sub nr.343/01.02.2016 a dlor Moga Mircea , Weber
IoanGheorghe si Mirutiu Alexandru , proprietari ai imobilelor din zona Valea Nisului , privind
stabilirea impozitelor si taxelor , a taxei de salubrizare.
Dl primar propune sa fie montat un container mare pentru colectarea deseurilor menajere pe
domeniul public in aproprierea imobilelor susnumitilor.
12.
Raportul privind activitatea Ocolului Silvic Dealul Sibiului in anul 2015 aferenta Fondului
Forestier al Primariei Turnu Rosu.
Se va analiza raportul mai detaliat intro sedinta ulterioara.
Dl consilier Costeiu Cristian doreste sa faca vizite in teren in padure, impreuna cu
reprezentantii ocolului, dupa ce studiaza documentele de la ocol.
Dl primar este de acord sa mearga impreuna cu dl consilier Costeiu.
13
.Interpelari si discutii.
Dl primar ia cavantul si prezinta proiectele ce se pot accesa in anul in curs:

afterschool in valoare de aproximativ 500.000 euro;
asfaltare drum comunal ce face legatura dintre Turnu Rosu si Sebesu de Jos
in valoare de aproximativ 1.000.000 euro;
drumul de la manastire –manastirea nu este monument istoric;
achizitionare apometre , vene cu cipuri si citire automata pentru reteaua de apa
potabila;
matca veche a Oltuluiam luat legatura cu topometristrul Remetean pentru intocmirea
documentatiei de intabulare , urmand apoi amenajarea acesteia;
amenajarea unei pastravarii pe raul Sebes langa Statia de Captare apa;
imprejmuirea terenului de fotbal din Turnu Rosu si inchiderea drumului pe care circula
masinile SC Amfiboswin SRL.
Dl consilier Costeiu Cristian expune pe scurt problema functionarii Carierei de piatra fara
autorizatie de mediu din anul 2011.
Dna 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

