COMUNA TURNU ROSU
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Incheiat azi 1 iulie 2016 , ora 10,00 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului
local Turnu Rosu, judetul Sibiu.
Sedinta a fost convocata in baza dispozitiei primarului comunei Turnu Rosu
nr.137/27.06.2016.
La aceasta sedinta din numarul total de 11 consilieri locali in functie, sunt prezenti
7 consilieri locali,domnii consilieri Anghel Andreea-Cornelia, Costeiu Cristian , Niculescu
Horia-Radu si Craciun Vasile sunt absenti.
La sedinta sunt prezenti dl primar Istrate Stelian si dna secretar Buta Rodica.
Dna secretar avand in vedere ca sunt prezenti 7 consilieri locali , declar legal
intrunita sedinta extraordinara a Consiliului local al Comunei Turnu Rosu din data de
01.07.2016.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan prezinta ordinea de zi si o supune spre aprobare.
Se aproba in unanimitate.
Punctul 1 al ordinei de zi- depunerea juramantului de catre primar .
Dl presedinte de sedinta dam cuvantul dnei judecator Muntean Codruta-Elena care a
fost desemnata de presedintele Judecatoriei Avrig ,sa prezinte sentinta civila
nr.355/21.06.2016 a Judecatoriei Avrig , privind validarea alegerii primarului comunei
Turnu Rosu, judetul Sibiu.
“In baza art.58, alin.1 din Legea nr.215/2001.
Valideaza alegerea domnului Istrate Stelian , domiciliat in comuna Turnu Rosu ,
nr.312 B , judetul Sibiu , la alegerile locale din data de 5 iunie 2016, in functia de primar
al comunei Turnu Rosu , judetul Sibiu.”
Dam cuvantul dlui Istrate Stelian pentru a depune juramantul de credinta in fata
consiliului local.
Sa felicitam primarul ales si sa-i uram multa sanatate , putere de munca si succes in
activitate.
Dl primar i-a cuvantul si multumeste dlor consilieri si dnei judecator si isi i-a
angajamentul ca va face tot ce ii sta in putinta pentru binele locuitorilor din comuna pentru
dezvoltarea si prosperarea comunei.
Epuizandu-se unicul punct al ordinei de zi , presedintele sedintei declara inchisa
sedinta.

Presedinte sedinta,
Popa Ioan

Intocmit,
secretar Buta Rodica
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Incheiat astazi 28 iulie 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului
local Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 151/22.07.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în
funcţie, sunt prezenţi 11 consilieri locali.
Participanti dna Costeiu Ana din Turnu Rosu nr.618 si dnii Murarescu Gheorghe si
Buta Ioan padurari ai Districtului Turnu Rosu - Ocolul Silvic Dealul Sibiului.
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 11 consilieri locali, declar legal
întrunită şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de
28.07.2016.
Inainte de inceperea sedintei s-au purtat discutii cu privire la convocara sedintei
ordinare.
Dl consilier Niculescu Radu motiveaza ca in Legea nr.215/2001 legea administratiei
publice locale este specificat ca proiectele de hotarari se elaboreaza in termen de 30 de zile.
Dra consilier Anghel Andreea da citire art.44 din legea administratiei publice
locale.
Dna secretar prezinta consiliului ca proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi
nu constituie acte normative si nu este necesara trecerea lor prin procedura de trasparenta
decizionala in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind trasparenta decizionala
in administratia publica.
Dna secretar aduce la cunostinta consiliului, ca Dl Niculescu Radu presedintele
Comisiei de specialitate buget-finante nu a convocat sedinta comisiei , desi a avut timpul
necesar de minim 3 zile, inaintea sedintei de consiliul local.
Dna secretar inainteaza presedintelui de sedinta ,dosarele sedintelor consiliului
local din data de 24.06.2016 de constituire , 29.06.2016 de indata si 01.07.2016
extraordinara.
Dl presedinte de sedinta consilier Popa Ioan prezinta procesele verbale.
Consilierii nu au obiectii la procesele verbale.
Dna secretar supune spre aprobare pe rand procesele verbale intocmite .
Doamna secretar : Cine este pentru ? Cine este impotriva? Cine se abtine ?-se
aproba in unanimitate cele trei procese verbale.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan prezinta ordinea de zi.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi .

Cine este pentru? 7 voturi, Impotriva ? 1 vot impotriva dl consilier Popa Ioan si 3
abtineri , dnii consilieri Niculescu Radu , Anghel Andreea si Consteiu 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 rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016initiator primarul comunei.
Comisia de specialitate buget-finante , patrimoniu, amenajarea teritoriului si
urbanism,protectia mediului,turism,fonduri europene si strategii de dezvoltare comunitara,
nu a fost convocata.
Dl presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local Turnu Rosu-initiator primarul comunei .
Comisia de specialitate buget-finante , patrimoniu, amenajarea teritoriului si
urbanism,protectia mediului,turism,fonduri europene si strategii de dezvoltare comunitara,
nu a fost convocata.
Comisia pentru probleme juridice,servicii publice , agricultura , comert , invatamant ,
cultura,culte,tineret si sport,sanatate, munca , protectie sociala si ordine publica, a avizat
favorabil proiectul de hotarare.
Dna secretar aduce la cunostinta consilierilor ca “Proiectul de hotarare privind
aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Turnu Rosu
“, are o importanta majora si neavand avizul ambelor comisii de specialitate ,acesta nu
poate fi dezbatut si inscris pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei,numarului de personal si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordinate
Consiliului local -initiator primarul comunei.
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?
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba pe dl primar , ce face dl Cocos Mihai paznic la
Scoala Gimnaziala Turnu Rosu pe timpul verii.
Dl primar raspunde , ca acesta isi efecueaza concediul de odihna si presteaza diferite
munci impreuna cu ceilalti muncitori ai primariei.De exemplu a cosit in spatele scolii.
Dl primar va intocmi un referat cu lucrarile executate de dl Cocos Mihai.
Dra consilier Anghel Andreea solicita nominalizarea persoanelor din organigrama.
Dl Costeiu Cristian intreaba ce o sa faca persoana care va fi angajata pe noul post de
ingrijitor.
Dna secretar raspunde ca atributiile vor fi specificate in fisa postului.
Dl presedinte de sedinta.
Daca mai sunt intrebari .Daca nu mai sunt,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi , Este cineva impotriva? Nu, Se abtine cineva?4 abtineri
dnii Popa Ioan, Niculescu Radu , Anghel Andreea si Costeiu Cristian.

Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.50/2016
privind aprobarea organigramei,numarului de personal si statului de functii ale
aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordinate Consiliului
local,cu 7 voturi pentru si 4 abtineri, consilieri Popa Ioan, Niculescu Radu , Anghel
Andreea Costeiu Cristian.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul
2017-initiator primarul comunei.
Se prezinta referatul intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului resurse
umane.
Si acest proiect are avizul Comisiei de specialitate .
Dl presedinte de sedinta:
Daca sunt intrebari?
Dra Anghel Andreea solicita informatii despre planul de ocupare a functiilor publice,
informatii care i-au fost date de catre dna inspector din cadrul Compartimentului resurse
umane.
Daca nu mai sunt intrebari ?Daca nu , supun la vot .Cine este pentru ? Este cineva
impotriva? Se abtine cineva?
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost aprobat , in unanimitate.
Proiectul de hotarare impreuna cu Planul de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 ,
vor fi inaintate Agentiei Nationale a Functionarilor Publici , pentru avizare si apoi analizat
intr-o alta sedinta a consiliului local pentru a putea fi adoptat.
5. Se prezinta Raportul privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016 –intocmit de inspectorul din
cadrul Compartimentului de asistenta sociala.
Dl presedinte de sedinta Popa Ioan felicita pe dra inspector din cadrul
Compartimentului de asistenta sociala , pentru modul de redactare a raportului.
6.Consiliul a luat la cunostinta ,despre executarea lucrarilor de Modernizare a retelelor
electrice de 0,4kv , in localitatea Sebesu de Jos, comuna Turnu Rosu , in semestrul II al
anului 2016 , prin adresa de instintare nr.733/5824//28.06.2016 a Societatii ElectricaSucursala de Distributie a Energiei Electrice Sibiu .
7. Notificare nr.11329/2016 - Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta
Alimentelor Sibiu , privind gestionarea cainilor fara stapan.
Dl primar se va analiza aceasta problema si se va intocmi un proiect de hotarare.
Dl consilier Cristian Ioan mentioneaza ca aceasta problema a cainilor fara stapan
trebuie rezolvata , sunt din ce in ce mai multe cazuri de persoane muscate de caini.
Dna consilier Galea Cristina descrie situatia de pe strada sa, ca vecinul sau Morar Doru
hraneste multi caini de pe strada.
8. Analizarea cerereiinregistrata cu nr.1982/2016 a dlui Mihaila Ioan domiciliat in Avrig,
strada Closca , bl.27,sc.A, ap.36, judetul Sibiu , prin care solicita scutirea de la plata
gunoiului.
Se supune la vot cererea , nu se aproba in unanimitate.

9. Analizarea sesizarii inregistrata cu nr.2225/2016 a dlui Ghita Silviu-Achim proprietar
al imobilului din Turnu Rosu , nr.427, judetul Sibiu , privind executarea unui sant langa
locuinta sa ,de catre vecini, pentru colectarea apei pluviale .
Dl primar vom incerca sa gasim o solutie pentru rezolvarea acestei probleme.
10.Analizarea scrisorii deschise a cetatenilor ce locuiesc pe strada Sebesului din Turnu
Rosu , privind inundarea gospodariilor cand ploua abundant.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului ca in anul 2007 , au fost executate lucrari de
colectare a apei pluvial in livada bisericii.
Dl primar invita consilierii la fata locului , pentru analiza si gasirea unor solutii.
11.Analizarea cererei inregistrata cu nr.2495/2016 a dnei Toma-Paula( PFA) cu sediul in
Cisnadie, privind instintarea primariei, despre locatia a 255 familii de albine , pe teritoriul
comunei, in locul de varsare al riului Cibin in raul Olt.
Dl viceprimar se va verifica pe ce teren s-au localizat.
12. Analizarea sesizarii comune inregistrata cu nr.2614/2016 a dnilor Albu Elena –Turnu
Rosu nr.400 , Purece Maria –Turnu Rosu nr.401 si Denes Petru –Turnu Rosu , nr.399 ,
judetul Sibiu.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului ca acesti locuitori nu au putut fi racordati la
reteaua de canalizare, datorita pozitiei imobilelor.
Rezolvarea acestei probleme-fie prin montarea unei statii de pompare spre Casa de
Copii , fie racordarea canalizarii in zona Ostrov, daca se va schimba locatia Statiei de
epurare.
13. Interpelari si discutii.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului ca va initia un proiect de hotarare pentru
implementarea unui proiect “ Modernizare retele hidroedilitare in comuna Turnu
Rosu”proiect finantat prin PNDR-FEADR.
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

