JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 8 noiembrie 2016, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului local Turnu Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei
Turnu Rosu nr.270/04.11.2016. La această şedinţă au fost prezenti 10 consilieri locali în
funcţie, domnul consilier Costeiu Cristian fiind absent.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Participanti dna.Costeiu Ana-Turnu Rosu, nr. 618 si dna Draghici Victoria- Turnu
Rosu, nr.579, judetul Sibiu.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar precizeaza faptul, ca având în vedere că sunt prezenţi 10 consilieri
locali, declar legal întrunită şedinţa extraordinara a Consiliului Local al Comunei Turnu
Rosu din data de 8.11.2016.
Doamna Galea Maria-Cristina presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi si o
supune spre aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Punctul 1 al ordinei de zi.
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului
2016- initiator primarul comunei.
Se precizeaza faptul ca la proiectul de hotarare se face o modificare in anexa 3 si
anume : in loc de suma de 43,60 mii lei se consemneaza suma de 33,60 mii lei si in loc de
suma de 51,00 mii lei se consemneaza suma de 41,00 mii lei , suma transferata la punctul
84.02.71.-anexa 2- Reparatii capitale strazi in Comuna Turnu Rosu -in vederea efectuarii
de reparatii pe Valea Caselor din Turnu Rosu.
Se prezinta referatul de specialitate, intocmit de inspectorul din cadrul
Compartimentului de contabilitate.
Avizul comisiei fiind nefavorabil.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intervine intreband de ce nu sunt folositi
acesti bani pentru construirea podului de la Moara, deoarece dansa considera acest lucru
ca fiind prioritar, intrucat in zona respectiva locuiesc un numar aproximativ de 22 de
persoane, adulti si copii.
Domnul primar sublineaza faptul ca in acea zona, respectiv la Moara, nu locuiesc
foarte multi cetateni, fapt pentru care, in opinia dansului, nu considera construirea acestui
pod ca fiind prioritara.
In continuare, dansul completeaza ca aceasta problema va fi supusa spre analiza
unui expert , pentru intocmirea unei situatii detaliate si precise, mentionand si faptul ca in
zona respectiva s-a dus balastru.

Dl consilier Niculescu-Radu ridica in discutii o alta problema, si anume cea privind
statia de pompare din Sebesu de Jos, mentionand faptul ca reteaua de canalizare nu
functioneaza ,motiv pentru care materiile fecale ajung in rau.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia propune sa se repartizeze 10.000 lei pentru
consultanta, iar restul banilor sa fie folositi pentru efectuarea celorlalte lucrari, respectiv
construirea podului de la Moara si efectuarea reparatiilor la Valea Caselor.
Dl consilier Popa Ioan intervine precizand ca nu considera corect modul in care a
procedat dl primar ,intrucat trebuia sa existe o prezentare in scris vizand lucrarile ce se
doresc a fi efectuate pe Valea Caselor si costurile acestora.
Domnul primar raspunde ca s-a mai discutat aceasta problema in sedintele
anterioare.
Dl primar completeaza precizand faptul ca reparatiile se vor efectua cu angajatii
primariei si ca doar materialul folosit va trebui achitat, si anume cifa de ciment. Acest
ciment fiind unul special care sa reziste la apa.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Proiectul de hotarare cu completarile facute de initiatorul proiectului se supune la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva?-2 voturi. Se abtine cineva ?-1 vot.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.72/2016,
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2016,cu 7 voturi pentru, 2
voturi impotriva-consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Niculescu Horia-Radu si o
abtinere-consilier Popa Ioan.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia isi motiveaza votul precizand faptul ca nu
este de acord cu suma de bani folosita pentru achitarea contractelor de consultanta, dar
este de acord cu sumele alocate pentru salariile profesorilor. Dansa completeaza ca
aceasta sedinta reprezenta un bun prilej pentru demararea constructiei podului de la
Moara.
Dl consilier Niculescu Horia-Radu isi motiveaza votul precizand faptul ca nu este
de acord cu achitarea contravalorii contractelor de consultanta, deoarece aceste contracte
au fost incheiate de dl. primar fara aprobarea consiliului local.
Dl primar reproseaza dl. Niculescu faptul ca locuinta dansului figureaza inscrisa ca
fiind exploatatie agricola si plateste impozit aferent incadrarii, desi aceasta este imobil de
locuit.
Dl consilier Niculescu Radu reproseaza la randul lui dl-lui primar ca si dansul si-a
construit grajduri fara autorizatie.
Dl primar aduce la cunostinta consiliului local, ca nimeni nu a sesizat ca aceste
cheltuieli pentru contractele de consultanta fac parte din categoria de cheltuieli eligibile
aferente proiectelor si se vor recupera in momentul finantarii proiectelor.
Dl primar completeaza precizand faptul ca in anii anteriori au existat contracte si
cu alte firme de consultanta, dand exemplu pe dl. Bunaciu, care nu a avut o echipa de
oameni pregatiti in implementarea proiectelor.

Dl consilier Popa Ioan isi motiveaza abtinerea sustinand faptul ca nu exista un
deviz de lucrari pentru efectuarea lucrarilor de reparatii la Valea Caselor.
In vederea sustinerii proiectului dl.primar invita membrii consiliului sa mearga la
fata locului pentru a vedea gradul de deterioare a Vaii Caselor.
Punctul 2 al ordinei de zi
Proiectul de hotarare privind aprobarea listelor de partizi de masa lemnoasa pe
picior scoase la licitatie si a preturilor de pornire la licitatie-initiator primarul comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dna secretar atrage atentia consilierilor precizand faptul ca pretul de vanzare
propus pentru lemnul de foc nu poate fi mai mic decat pretul de referinta stabilit de catre
cei de la ocol, acesta rezultand din cumulul pretului lemnului si tariful de exploatare, asa
cum s-a intamplat la aprobarea proiectului de hotarare din cadrul sedintei din luna august
2016. Sublineaza totodata faptul ca la efectuarea unui control diferenta rezultata din
pretul stabilit mai mic prin hotararea consiliului local si pretul de referinta stabilit de ocol
va fi suportata din bugetul local.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 10 voturi. Este cineva impotriva?. Se abtine cineva ?.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.73/2016,
privind aprobarea listei partizilor de masa lemnoasa si stabilirea preturilor de
vanzare directa la populatie, cu unanimitate de voturi.
In completare, dl. Primar precizeaza ca in anul 2017 cererile pentru lemnele de foc
vor fi organizate si inregistrate in functie de strada.
Dl.consilier Popa Ioan sublineaza faptul ca primaria nu trebuie sa aiba vreo
implicare in raportul dintre ocol si cetateni.
Presedintele de sedinta-intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate ,
declar sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24 noiembrie 2016, cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului local Turnu Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei
Turnu Rosu nr.286/2016.
La această şedinţă au fost prezenti 10 consilieri locali în funcţie, domnul consilier Popa
Ioan fiind absent.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta extraordinara si motiveaza convocarea.
Dna secretar precizeaza faptul, ca având în vedere că sunt prezenţi 10 consilieri
locali, declar legal întrunită şedinţa extraordinara a Consiliului Local a Comunei Turnu
Rosu din data de 24.11.2016.
Dna secretar Buta Rodica prezinta procesele verbale si anume.
 Procesul-verbal incheiat la data de 20.09.2016 in cadrul sedintei de indata a
Consiliului Local Turnu Rosu.
Dna secretar supune la vot. Se aproba in unanimitate.
 Procesul-verbal incheiat la data de 30.09.2016 in cadrul sedintei
extraordinare a Consiliului Local Turnu Rosu.
Dna secretar supune la vot. Se aproba in unanimitate.
 Procesul verbal incheiat la data de 05.10.2016 in cadrul sedintei de indata a
Consiliului Local Turnu Rosu.
Dna secretar supune la vot. Se aproba in unanimitate.
 Procesul verbal incheiat la data de 27.10.2016 in cadrul sedintei ordinare a
Consilului Local Turnu Rosu.
Dna secretar supune la vot. Se aproba in unanimitate.
Doamna presedinte de sedinta Galea Maria-Cristina prezinta ordinea de zi si o
supune spre aprobare.
Se supune la vot ordinea de zi ,se aproba in unanimitate.
Punctul 1 al ordinei de zi.
Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV a anului
2016- initiator primarul comunei.
Dl inspector din cadrul Compartimentului contabilitate prezinta referatul nr.5292
din data de 21.11.2016 ,privind rectificarea bugetului local , precizand ca rectificarea
bugetului a constat numai in transferuri de credite intre capitole.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?

Dl consilier Costeiu Cristian precizeaza faptul ca de 5 ani de zile a solicitat, ca la
proiectele de hotarari pentru rectificarile de buget, sa se intocmeasca referate detaliate si
concrete privind destinatia sumelor de bani, precizandu-se cati bani se folosesc, unde si in
cadrul caror lucrari. In continuare dansul exemplifica un caz concret-respectiv lucrarile
privind reparatiile la Valea Caselor.
Dna presedinte de sedinta :
Daca mai sunt intrebari ?
Daca nu mai sunt ,supun la vot.
Proiectul de hotarare se supune la vot.
Cine este pentru ? 10 voturi. Este cineva impotriva?. Se abtine cineva ?.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.75/2016,
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2016, in unanimitate.
Punctul 2 al ordinei de zi
Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea unor pozitii din
inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Turnu Rosu-initiator
primarul comunei.
Se prezinta referatul nr.5301/21.11.2016 privind modificarea si completarea unor
pozitii din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Turnu Rosu.
Dl consilier Costeiu Cristian intervine intreband care este motivul pentru care se
schimba latimea drumului precizand totodata ca daca masuratorile sunt realizate corect,
ar dori sa vorbeasca cu proiectantul, cu inginerul care s-a ocupat de ridicarea topografica.
Dansul sustine ca ar dori sa masoare personal latimile strazilor.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva?. Se abtine cineva ?.- 3 abtineri
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local a Comunei Turnu Rosu nr.76/2016,
privind modificarea si completarea unor pozitii din inventarul bunurilor care
alcatuiesc domeniul public al comunei Turnu Rosu cu 7 voturi pentru si 3 abtineridra consilier Anghel Andreea-Cornelia, dl consilier Costeiu Cristian si dl consilier
Niculescu Horia-Radu.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intervine rugand pe dl primar schimbarea
orei de convocare a sedintelor de consiliu , dupa-amiaza avand in vedere ca majoritate
consilierilor sunt angajati.
Presedintele de sedinta-intrucat punctele de pe ordinea de zi, au fost epuizate ,
declar sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

