JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 29 martie 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local
Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu Rosu nr.
59/23.03.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie, sunt prezenţi
9 consilieri locali, domnii consilieri Taranu NicolaeMarcel si Costeiu Cristian 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 29.03.2016.
Dna secretar supun spre aprobare procesul verbal intocmit pentru sedinta ordinara din data
de 29.02.2016 .
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.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi.
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

rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2016  initiator

primarul comunei.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de inspectorul din cadrul Compartimentului

financiar –contabilitate.
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.20/2016 privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2016, 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.
Se prezinta propunerea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Apa Canal
Turnu Rosu SRL .
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dl Cristea Ioan secretar al comisiei de specialitate , specifica ca proiectul de hotarare a fost
vizat cu conditia ca apometrele sa fie sigilate si citite din 3 in 3 luni .
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.21/2016 privind
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al S.C. Apa Canal Turnu Rosu
SRL , cu unanimitate de voturi.
3.
Proiect de hotarare privind

aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o unitate de

eliminare autorizata sanitar veterinarinitiator primar.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de consilierul din cadrul Compartimentului

agricol.
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.22/2016 privind
aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu o unitate de eliminare autorizata
sanitar veterinar , cu unanimitate de voturi.
4
.
Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul

scolar 20162017initiator primar.
Se prezinta adresa (avizul conform ) al Inspectoratulului Scolar Judetean Sibiu.
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.23/2016 privind
reorganizarea retelei scolare din comuna Turnu Rosu pentru anul scolar 20162017 , cu
unanimitate de voturi.
5
. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru
furnizarea de tichete sociale pentru gradinita –initiator primar.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare 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.24/2016 privind
aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru furnizarea de tichete sociale
pentru gradinita , cu unanimitate de voturi.
6
. Proiect de hotarare privind modificarea art.1din HCL nr.69/2015 privind aprobarea valorii de
investiei a proiectului “Achizitionare echipament curatare si intretinere infrastructura , comuna
Turnu Rosu , judetul Sibiu–initiator primar.
Se prezinta referatul de specialitate intocmit de secretarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat acest proiect de hotarare favorabil.
Dl presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ,daca nu sunt , supun la vot .Cine este pentru ?8 voturi. Este cineva
impotriva? 1 vot . Se abtine cineva?

Dna secretar Buta Rodica: Proiectul a fost adoptat.
Sa adoptat Hotararea Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu nr.25/2016 privind
modificarea art.1din HCL nr.69/2015 privind aprobarea valorii de investiei a proiectului
“Achizitionare echipament curatare si intretinere infrastructura , comuna Turnu Rosu ,
judetul Sibiu “,cu 8 voturi pentru si 1 vot impotriva dna consilier Draghici Victoria.
7.
Adresa nr.424/29.02.2016 a Camerei de Conturi Sibiudecizia nr.9 din 29.02.2016, pentru
inlaturarea deficientelor constatate in raportul de control.
8. 
Referatul nr.146/17.03.2016 intocmit de administratorul SC Apa Canal Turnu Rosu SRL ,privind
aducerea la cunostinta a Deciziei nr.9/29.02.2016 a Camerei de Conturi Sibiu.
9.
Adresa nr.456/17.03.2016 a societatii S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.prin care se
solicita ajustarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare incepand cu 01.03.2016, luand in
considerare faptul ca TRACOM a marit tariful de depozitare a deseurilor , incepand cu 01.09.2015.
Dl presedinte de sedinta: supun la vot solicitarea societatii , nu se aproba in unanimitate ajustarea
tarifelor.
10.
Adresa nr.31963/17.03.2016 a societatii S.P.E.E.H Hidroelectrica S.A.Departamentul
Strategie Investitionala ,prin care se solicita acordarea unei intalniri ,in vederea analizarii taxei pe
cladirile care apartin societatii Hidroelectrica.
Dl presedinte de sedinta: se va face raspuns societatii pentru stabilirea unei intalniri.
11
.Adresa Asociatiei Turnu RosuVerde prin care se solicita punerea la dispozitie a unei pubele de
aproximativ 810 mc, necesara pentru depozitarea gunoaielor , cu ocazia actiunii de ecologizare
care se va desfasura in data de 12 martie 2016 si raspunsul primit de la Primaria Turnu Rosu.
12. 
Cererea dlui Mirutiu Alexandru proprietar al imobilului –Valea Nisului Turnu Rosu , prin
care solicita anularea debitului, reprezentand taxa de salubrizare din anii anteriori, deoarece nu a
beneficiat de acest serviciu.
Se supune la vot solicitarea , se aproba in unanimitate.
13. 
Cererea dlui Moga Mircea proprietar al imobilului –Valea Nisului Turnu Rosu , prin care
solicita anularea debitului, reprezentand taxa de salubrizare din anii anteriori, deoarece nu a
beneficiat de acest serviciu.
Se supune la vot solicitarea , se aproba in unanimitate.
14.
Cererea dlui Weber IoanGheorghe proprietar al imobilului –Valea Nisului Turnu Rosu , prin
care solicita anularea debitului, reprezentand taxa de salubrizare din anii anteriori, deoarece nu a
beneficiat de acest serviciu.
Se supune la vot solicitarea , se aproba in unanimitate.
15. 
Socitarea dlui consilier Costeiu Cristian privind aprobarea executarii lucrarilor de indreptare si
nivelare a malului stang al Vaii Caselor , dintre bariera si varsarea in Olt , pentru a putea fi
intretinut si cosit tot timpul anului.
Solicitarea utilajelor din dotarea primariei cu titlu gratuit ,pentru a putea fi folosite in actiunile
de ecologizare viitoare ale Asociatiei Turnu RosuVerde.
Dl primar raspunde dlui consilier Costeiu ca nu este de acord cu nivelarea digului , acesta fiind
bine executat , propune sa fie curatat si apoi amenajat prin plantare cu arbori.
16.
Cererea dlui Simion Alexandru proprietar al unui imobil din Sebesu de Jos , care solicita
scutirea de la plata a taxei de salubrizare.
Se supune la votnu se aproba, imobilul este situat in intravilanul satului.
17
.Sesizarea dnei Steva Nicoleta domiciliata in comuna Turnu Rosu , nr.647, judetul Sibiu, cu
privire la incalcarea Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/2014 de numitul Craciun Cornel din
Turnu Rosu , nr.8, crescator al unui efectiv mare de caprine.
Dl presedinte de sedinta , se va face in scris o atentionare dlui Craciun Cornel.

18.
Solicitarea dnei Posa Cornelia domiciliata in comuna Turnu Rosu, nr.497, judetul Sibiu, privind
scutirea platii a 1300 mc apa inregistrati pe apometru sau in perioada noiembrie 2015 martie 2016
, datorata inchiderii eronate a sursei principale de apa.
Solicitarea dnei a fost analizata si sa aprobat ca si in luna martie 2016 sa achite contravaloarea
a 10 mc de apa, tinand cont ca estimarile lunare au fost de 10 mc.
19
.Interpelari si discutii.
Dna secretar prezinta tabelul cu locuintele din satul Turnu Rosu si viceprimarul prezinta tabelul
cu locuintele din satul Sebesu de Jos, care sunt nelocuite si pot fi scutite de plata taxei de
salubrizare , conform HCl nr.144/19.12.2013.
Dl 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

