JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 5 octombrie 2016 ,cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local
Turnu Rosu.
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei
Turnu Rosu nr. 224/05.10.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri
locali în funcţie, sunt prezenţi 8 consilieri locali, domnii consilieri Anghel AndreeaCornelia, Costeiu Cristian si Niculescu Horia-Radu sunt absenti.
La şedinţă sunt prezenţi dl.primar Istrate Stelian şi dna. secretar Buta Rodica.
Domnul primar deschide sedinta de indata si motiveaza convocarea.
Dna secretar având în vedere că sunt prezenţi 8 consilieri locali, declar legal
întrunită şedinţa de indata a Consiliului Local al Comunei Turnu Rosu din data de
05.10.2016.
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.
Unicul punct al ordinei de zi- Proiect de hotarare privind implementarea
proiectului “Modernizare retele hidroedilitare , comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu”initiator primarul comunei.
Se prezinta adresa nr.470/29.09.2016 -fisa de solicitare a informatiilor suplimentare
a Centrului Regional pentru Finantarea Investitilor Rurale Alba Iulia, referitor la cererea
de finantare depusa de Comuna Turnu Rosu pentru proiectul “Modernizare retele
hidroedilitare , comuna Turnu Rosu,judetul Sibiu”.
Dna presedinte de sedinta :
Daca sunt intrebari ?
Daca nu sunt ,supun la vot.
Cine este pentru ? 7 voturi. Este cineva impotriva? . Se abtine cineva ? 1 abtinere.
Dl consilier Popa Ioan motiveaza abtinerea sa:nu sunt lamurit de aspectele
financiare ale proiectului.
D-na secretar Buta Rodica : Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului local al Comunei Turnu Rosu nr.67/2016,
privind implementarea proiectului “Modernizare retele hidroedilitare , comuna
Turnu Rosu ,judetul Sibiu”-cu 7 voturi pentru si 1 abtinere consilier Popa Ioan.
Presedintele de sedinta-intrucat unicul punct de pe ordinea de zi, a fost epuizat , declar
sedinta inchisa.
Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit,
secretar Buta Rodica

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL
COMUNA TURNU ROSU

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 27 octombrie 2016 , cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului local Turnu Rosu .
Sedinta Consiliului local a fost convocata în baza dispoziţiei primarului comunei Turnu
Rosu nr. 228/20.10.2016. La această şedinţă din numărul total de 11 consilieri locali în
funcţie, sunt prezenţi 9 consilieri locali, domnii consilieri Ban Nicolae-Ioan si Niculescu
Horia-Radu sunt absenti.
Participanti dnii Haiduc Sorin si Sadeanu Alexandru reprezentanti ai SC Malidcom
SRL .
Cetateni ai comunei dna Costeiu Ana –Turnu Rosu nr.618, dna Draghici Victoria –
Turnu Rosu , nr.479, dl Cirpatorea Eugen –Turnu Rosu nr.485, dl Hasegan Stefan –Turnu
Rosu , nr.652, dl Bardasu Nicolae –Turnu Rosu nr.381.
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
27.10.2016.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba pe dl primar de ce nu se filmeaza
sedintele de consiliu , deoarece in Regulamentul de organizare si functionare al
Consiliului local este prevazut acest lucru.
Dl primar raspunde ca solicita celor prezenti sprijin in vederea gasirii unei firme
care sa execute aceasta lucrare.
Dl consilier Costeiu Cristian se ofera sa doneze 2 camere de inregistrare.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia sustine ca numai in acest mod se va asigura
transparenta sedintelor de consiliu.
Dna secretar inainteaza , presedintelui de sedinta ,dosarul sedintei ordinare a
consiliului local din data de 31.08.2016 .
Dna presedinte de sedinta Galea Maria-Cristina prezinta procesul verbal.
Dra consilierAnghel Andreea-Cornelia ridica o obiectie cu privire la avizul comisiei
de specialitate inscris ca aviz favorabil desi acesta era nefavorabil la punctul 1al ordinei de
zi –proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrele III si IV anul 2016.
Dna secretar : se va proceda la indreptarea erorii.
Dna presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal intocmit, pentru
sedinta ordinara a consiliului local din data de 31.08.2016.
Doamna secretar : Cine este pentru ? 8 voturi Cine este impotriva? Cine se abtine ?1 abtinere dl Consilier Costeiu Cristian.

Dna secretar inainteaza presedintelui de sedinta ,dosarul sedintei de indata a
consiliului local din data de 01.09.2016 .
Dna presedinte de sedinta Galea Maria-Cristina prezinta procesul verbal.
Dna presedinte de sedinta supune spre aprobare procesul verbal intocmit, pentru
sedinta de indata a consiliului local din data de 01.09.2016.
Doamna secretar : Cine este pentru ? 8 voturi Cine este impotriva? Cine se abtine ?1 abtinere dra consilier Anghel Andreea-Cornelia, motivand ca nu a fost prezenta la acea
sedinta.
Dna presedinte de sedinta Galea Maria-Cristina prezinta ordinea de zi.
Dl primar propune completarea ordinei de zi cu un referat intocmit de viceprimar,
cererea Asociatiei Turnu Rosu Verde si cererea de demisie a administratorului SC Apa
Canal Turnu Rosu SRL.
Se supune spre aprobarea proiectul ordinii de zi completat .
Cine este pentru? 8 voturi. Impotriva ? Se abtine cineva ?1 abtinere dl Popa Ioan.
Dna secretar Buta Rodica: Ordinea de zi a fost adoptata.
Dl primar propune sa se analizeze cu prioritate cererile societatii Malidcom si a
Asociatiei Turnu Rosu Verde.
Se supune la vot propunerea si se aproba.
Dna secretar precizeaza faptul ca terenul situat in Gura Riului , nr.top 5875 , inscris
in CF nr.100974 , in suprafata de 6111 mp, a fost inchiriat din martie 2013 pana in martie
2016 societatii Malidcom SRL Sibiu.
In luna mai 2013 a fost publicata OG nr.34/2013 privind organizarea , administrarea
si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului
funciar nr.18/1991, care aduce modificari cu privire la conditiile de inchiriere a terenului
mai sus mentionat .
Terenul in cauza este teren fanat si face parte din categoria pajistilor , inchirierea
aceastuia se poate face numai in baza unui contract de pasunat , conform ordonantei de
guvern.
Persoanele care solicita inchirierea trebuie sa fie crescatori de animale si sa detina
documente din care sa rezulte ca acestea sunt inscrise in Registrul National al
Exploatatiilor (RNE).
Dl consilier Costeiu Cristian intreaba pe dl Haiduc , de ce solicita inchirierea din nou
a terenului si admite faptul ca a fost de acord cu inchirierea terenului in anul 2013 , dar
reproseaza dlui faptul ca nu a respectat promisiunea facuta privind sponsorizarea
consiliului local cu suma de 40.000 lei.
Acesta recunoaste ca a intreprins demersuri in vederea sistarii functionarii balastierii
din Turnu Rosu.
Dl Haiduc intervine si precizeaza ca balastiera este inchisa si a fost nevoit sa
platesca numeroase amenzi.
Dna Draghici Victoria intervine in discutii si mentioneaza ca este nemultumita de
neindeplinirea promisiunii de sponsorizare facuta de dl Haiduc.
Dl consilier Popa Ioan completeaza discutia precizand faptul ca prezenta dlui Haiduc
denota respect fata de consiliul local.

Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intreaba pe dl Haiduc care este motivul
pentru care doreste sa inchirieze acest teren.
Dl Haiduc mentioneaza ca doreste sa redeschida balastiera si terenul sa-l foloseasca
ca drum de trecere si loc de parcare pentru masinile si utilajele folosite de societate.
Dl primar supune la vot scoaterea spre inchiriere a terenului mai sus mentionat.
Se aproba inchirierea conform OG nr.34/2013.
Dna presedinte de sedinta: Punctul 1 de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 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.
Dna presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu
in Consiliul de administratiei al scolii Gimnaziale “Matei Basarab”Turnu Rosu-initiator
primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Dna 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.69/2016
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Turnu Rosu in Consiliul de
administratiei al scolii Gimnaziale “Matei Basarab”Turnu Rosu , cu unanimitate de
voturi.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale
in Consiliul de administratiei al scolii Gimnaziale “Matei Basarab”Turnu Rosu-initiator
primarul comunei.
Comisia de specialitate a avizat proiectul de hotarare favorabil.
Dna 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.70/2016
privind desemnarea reprezentantului administratiei publice locale in Consiliul de
administratiei al scolii Gimnaziale “Matei Basarab”Turnu Rosu, cu unanimitate de
voturi.
4. Proiect de hotarare privind infiintarea unui depozit de materiale lemnoase pe raza
localitatii Turnu Rosu , in zona terenului de fotbal-dispensarului vechi-rampei
CFR/bariera-initiat de consilierii locali Anghel Andreea-Cornelia , Costeiu Cristian si
Niculescu Horia-Radu.

Dl viceprimar mentioneaza ca acest proiect de hotarare este discriminatoriu deoarece
nu include prevederi si pentru Sebesu de Jos.
Dl consilier Costeiu Cristian sustine proiectul de hotarare si isi motiveaza
nemultumirea cu privire la distribuirea masei lemnoase , precizand ca aceasta nu s-a facut
in ordinea cererilor.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia intervine sustinand necesitatea si
oportunitatea infiintarii acestui depozit de lemne,creand astfel drepturi egale de acces
tuturor cetatenilor si eliminarea oricaror forme de discriminare intre cetatenii comunei.
Dl consilier Popa Ioan sustine faptul ca nu este de acord ca primaria sa fie implicata
intre cetateni si ocol ,intrucat padurea se afla in administrarea ocolului.
Dl primar intervine in discutie precizand ca primaria nu poate sa suporte cheltuielile
privind transportul lemnului din padure in comuna.
Dna presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.
Cine este pentru ? 3 voturi. Este cineva impotriva? nu.Se abtine cineva? 6 abtineri- dnii
consilieri Craciun Vasile , Cristian Ioan-Corneliu, Galea Maria-Cristina , Mihaiu TomaGrigore , Morar Paul Ioan si Tilvan Gheorghe.
Dna secretar Buta Rodica: Proiectul nu a fost adoptat .
Dl consilier Costeiu Cristian reproseaza consilierilor ca nu au votat favorabil ,
sustinand faptul ca ocolul silvic are tot interesul sa fie haos in padure si sa nu existe reguli
stabilite in vederea distribuirii lemnului de foc.
Dra consilier Anghel Andreea-Cornelia se adreseaza dlui primar precizandu-i ca
autoritatea deliberativa este consiliul local si autoritatea executiva este primarul.
5. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si texelor locale pentru anul 2017initiator 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.
Dna presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.
6. Proiect de hotarare privind completarea HCL nr.76/2015 stabilirea impozitelor si
texelor locale pentru anul 2016-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.
Dna presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei proiectului “Echipamente
de joaca si echipamente fitness-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.
Dna presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.

8.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei proiectului “Modernizare
cladire existenta AFTER SCHOOL “-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.
Dna presedinte de sedinta: proiectul de hotarare nu poate fi inscris si dezbatut pe
ordinea de zi.
9. Referatul nr.197/2016 intocmit de administratorul SC Apa-Canal Turnu Rosu SRL,
privind constatarea defectiunii consumatorului Costeiu Petruta domiciliata in comuna
Turnu Rosu , nr.452, judetul Sibiu si scutirea de la plata taxei de canalizare.
Se aproba in unanimitate.
Se prezinta cererea de demisie a dnei administrator al SC Apa-Canal Turnu Rosu
SRL din functia detinuta.
Dl consilier Costeiu Cristian solicita ca dna administrator sa prezinte consiliului un
raport privind activitatea desfasurata pe perioada in care a fost angajata a societatii.
10.Adresa nr.1187/2016 a S.C. Gospodaresca Oraseneasca Avrig SA.
11. Adresa nr.1284/2016 a S.C. Gospodaresca Oraseneasca Avrig SA.
Presedintele de sedinta-intrucat toate punctele de pe ordinea de zi au fost epuizate ,
declar sedinta inchisa.

Presedinte sedinta,
Consilier Galea Maria-Cristina

Intocmit ,
secretar Buta Rodica

