COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU

PROCES- VERBAL

Încheiat astazi,

23 februarie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al

Comunei Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.46/2017 si prin
convocarea scrisa nr.667din 17.02.2017 conform art. 39 din Legea nr. 215/2011 a administraţiei
publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si ordinea de zi propusă
a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice, respectându-se astfel prevederile art.42 alin (1) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificarile şi completările ulterioare.
Participă următorii consilieri: Anghel Andreea- Cornelia,Galea Maria-Cristina, Ban NicolaeIoan, Craciun Vasile,Costeiu Cristian, Cristian Ioan-Corneliu, Mihaiu Toma-Grigore, Morar PaulIoan,Niculescu Horia-Radu, Popa Ioan si Tilvan Gheorghe.
Sunt prezenti la sedinta dl. primar Istrate Stelian si dna. Baiasu Costina, intrucat dna
secretar Buta Rodica lipseste motivat-deces in familie.
Participanti: doamna Costeiu Ana domiciliata in localitatea Turnu Rosu, nr.618, judetul
Sibiu.
Domnul Primar Istrate Stelian: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog
să-mi permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 23 februarie 2017, a fost convocată şedinţa ordinara a
Consiliului Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
Domnul primar motiveaza convocarea sedintei.
Doamna Baiasu: Vă informez că din totalul de 11 consilieri locali aleşi în funcţie, sunt
prezenţi astăzi 11 consilieri. În condiţiile acestea precizez ca sunt întrunite prevederile art. 40 alin.

(1) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completarile ulterioare, prezenţa
majoritaţii consilierilor locali în functie, sedinţa fiind legal constituită.
Presedinte de sedinta este domnul consilier Costeiu Cristian.
Se inainteaza procesul verbal din data de 26.01.2017 spre prezentare.
Dra.Anghel Andreea-Cornelia prezinta procesul-verbal.
Domnul primar solicita modificarea acestuia prin consemnarea faptului ca nu a reprosat
doamnelor doctor lipsa de profesionalism, ci s-a adresat asitentelor medicale. De asemenea, dansul
precizeaza faptul ca, doamnelor doctor li s-a comunicat de la Casa de Asigurari ca cineva din cadrul
Primariei Turnu Rosu, s-a interesat de programul de functionare si de alte aspecte de legalitate
privind acest program de lucru al cabinetelor medicale.
Domnul viceprimar solicita sa se consemneze in procesul verbal, faptul ca domnul Costeiu
Cristian i-a facut pe asistatii sociale: puturosi, si ca baga mana in foc ca acestia nu presteaza
munca timp de 8 ore/zi.
Domnul primar intervine, precizand faptul ca a primit informatii , ca se vor da bani pe
Ordonanta 28/2013 si pentru iluminatul public, motiv pentru care intreaba pe domnii consilieri daca
sunt de acord sa intocmeasca un proiect de hotarare in acest sens.
Domnul consilier Popa Ioan sugereaza faptul ca, daca tot se doreste intabularea Albiei
Oltului, sa se ilumineze si aceasta.
Se supune spre aprobare procesul-verbal cu modificarile solicitate.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?-abtineri
Se aproba procesul verbal din 26.01.2017 cu 11 de voturi pentru .
Domnul presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi cu modificarile si completarile
ulterioare la solicitarea domnului primar si o supune la vot sub aceasta forma.
Aceasta se completeaza cu:
1.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “Gradinita cu program normal, Turnu Rosu,
judetul Sibiu”
2.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliul
Judetean Alba, ADI SALURIS Alba, si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executive al ADI
ECO Sibiu sa semneze contractual.

3.Adresa domnului consilier Niculescu Horia-Radu privind raportul dintre Primaria Comunei Turnu
Rosu si RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului SA.
Cine este pentru?- 11 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
Domnul presedinte de sedinta, Costeiu Cristian, propune Consiliului ca anumite proiecte
consemnate pe ordinea de zi sa fie respinse.
Domnul primar precizeaza faptul ca ordinea de zi a fost deja aprobata in unanimitate si
domnul Costeiu Cristian nu este in masura sa respinga un proiect de pe ordinea de zi.
Domnul primar precizeaza faptul ca ar trebui consemnat ca prim punct pe ordinea de zi,
procesul-verbal al sedintei anterioare.
Se trece la analiza punctelor de pe ordinea de zi.
1.Proiect de hotarare privind implementarea proiectului”Reabilitare strazi in comuna Turnu
Rosu, judetul Sibiu.”
Domnii consilieri Niculescu Horia-Radu si Costeiu Cristian precizeaza faptul ca proiectul a
fost consemnat pe ordinea de zi, fara a fi insotit de raportul compartimentului de resort, acesta fiind
adus doar in cadrul sedintei pe comisii de specialitate.
Domnul consilier Costeiu Cristian sublineaza faptul ca in raportul contabil privind obiectivul
de investitie ,nu sunt identificate sursele de finantare din bugetul local, respectiv: credit , finantare
proprie.
De asemenea precizeaza faptul ca in raportul initiatorului proiectului, respectiv primarul
comunei, nu sunt identificate obligatiile de plata catre consultanti. Mai mult decat atat sublineaza
faptul ca ,anumite sume de bani inscrise in acest raport sunt considerate de dansul factori de risc
financiar ( de exemplu, consultant, asistenta tehnica, studii de fezabilitate).
Se supune spre aprobare Proiect de hotarare privind implementarea proiectului ”Reabilitare
strazi in comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu.”
Cine este pentru?-7 voturi
Cine este impotriva?-2 voturi-Consilierii Costeiu Cristian si Niculescu Horia-Radu.
Cine se abtine?-2 abtineri-consilieri Anghel Andreea-Cornelia si Popa Ioan.
S-a adoptat Hotararea nr. 11/2017 privind implementarea proiectului”Reabilitare strazi in
comuna Turnu Rosu, judetul Sibiu.”

2.Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul public al comunei
Turnu Rosu a imobilului-ape statatoare(Albie veche –Rau Olt) situat in extravilanul comunei,
identificat cu numar cadastral 102028.
Domnul consilier Niculescu Horia Radu, precizeaza ca acest proiect a fost pus ilegal pe
ordinea de zi ,deoarece nu este insotit de raportul compartimentului de specialitate.
Domnul primar afirma “ cine a gresit sa plateasca”.
Domnul presedinte Costeiu Cristian sublineaza faptul ca acest proiect de hotarare nu trebuia
pus pe ordinea de zi din cauza lipsei raportului de specialitate.
Domnul Gomonea Vasile cere cuvantul dlui presedinte de sedinta, sugerand celor prezenti
,sa lase razboaiele si disputele personale deoparte, incercand ca impreuna sa creeze ceva frumos si
benefic pentru intreaga comunitate.
Domnul primar precizeaza faptul ca sedinta se suspenda.
Domnul consilier Niculescu Horia-Radu paraseste sala de sedinta.
Sedinta continua.
Domnul presedinte de sedinta reproseaza celorlalti colegi consilieri, lipsa de implicare in
analiza proiectelor.
Domnul primar retrage de pe ordinea de zi punctul 2- Proiect de hotarare privind atestarea
apartenentei la domeniul public al comunei Turnu Rosu a imobilului-ape statatoare(Albie veche –
Rau Olt) situat in extravilanul comunei, identificat cu numar cadastral 102028 si punctul 3-Proiect
de hotarare privind organizarea Concursului de alergare Montana Terminator in comuna Turnu
Rosu prin Asociatia Club Sportiv (Oltul Turnu Rosu).
Se supune spre analiza,
Punctul 4-Proiect de hotarare privind implementarea proiectului”Gradinita cu program
normal Turnu Rosu, judetul Sibiu”.
Comisia a avizat favorabil proiectul.
Se supune la vot.
Cine este pentru?-7 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?-3 abtineri-consilieri Anghel Andreea-Cornelia , Popa Ioan, Costeiu Cristian.

Dra. Consilier Anghel Andreea-Cornelia motiveaza abtinerea sa astfef :”As fi sustinut din
toata inima proiectul pentru copii, dar avand in vedere ca in raportul compartimentului de
specialitate, nu se indica sursa de finantare din bugetul nostru ,ma abtin”.
Domnii consilieri Craciun Vasile si Galea Maria Cristina parasesc sedinta motivand faptul
ca nu mai pot ramane.
Deoarece, domnului Gomonea Vasile i s-a solicitat prezenta in sedinta de consiliu local
pentru a aduce anumite clarificari, cu privire la functionarea statiei de pompare din Sebesu de Jos a
retelei de canalizare.Acesta ia cuvantul si explica ca statia functioneaza in present si ca la momentul
defectiunii au fost anuntati cei de la Apele Romane si de la Garda de mediu. Intre timp a fost
comandat programatorul defect si instalat.
Domnul Gomonea prezinta procesele verbale de punere in functiune a statiei.
Domnul Cristian Ioan Corneliu propune achizitionarea de panouri solare in vederea
imbunatatirii retelei electrice .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre
Consiliul Judetean Alba, ADI SALURIS Alba, si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului
executive al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul.
Comisia a avizat nefavorabil proiectul.
Se supune la vot.
Cine este pentru?-1 vot-viceprimar
Cine este impotriva?-2 voturi-Costeiu Cristian si Cristian Ioan Corneliu.
Cine se abtine?-5 abtineri
6.Normele procedurale interne privind gestionarea cainilor fara stapan din comuna Turnu
Rosu.
Domnul consilier Costeiu Cristian este multumit de implicarea primariei in vederea stabilirii
de norme interne privind gestionarea cainilor fara stapan.
Atat dra.Anghel Andreea Cornelia cat si dl.Costeiu Cristian au inaintat institutiei mail-uri cu
propuneri pentru completarea acestor norme.
Domnul primar aduce la cunostinta celor prezenti,ca urmeaza ca saptamana viitoare sa se
faca ciparea si vaccinarea cainilor cu stapan.
Se supune spre aprobare Normele procedurale cu completarile solicitate.Se aproba in
unanimitate.
7.Adresa 146/23.01.2017 a RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului prin care se pune la dispozitie
primariei posibilitatea de taiere de material lemnos pe anul 2017.

8.Raspuns la cererea nr.5157/2016 a consilierilor locali-tabel nominal cu cetatenii carora li
s-au livrat lemn de foc.
Domnul Costeiu Cristian considera ca raspunsul nu este corect si ca pe dansul il intereseaza
tabelul cu cererile inregistrate la primarie pentru solicitare material lemnos pe anul 2016.
Se va solicita doamnei Streinu lista cu cererile inregistrate in cadrul primariei.
9.Adresa nr.1548/31.01.2017 a Institutiei Prefectului judetul Sibiu-referitoare la livrarea
gratuita de puieti.
Domnul primar prezinta domnilor consilieri zona in care se doreste plantarea acestor
puieti.Precizeaza ca am solicitat 7.000 de puieti de stejar si brad.
Domnul Costeiu Cristian propune plantarea puietilor de o parte si alta a raului Olt de la dig
pana la Cibin.
Domnul primar prezinta situatia juridica a terenurilor respective, precizand ca sunt
proprietati private.
10.Sesizarea doamnei Simon Elena, domiciliata in comuna Turnu Rosu, nr.76.-referitoare la
montarea de scocuri la Remiza veche de pompieri.
Domnul consilier Popa Ioan precizeaza faptul ca viceprimarul este gestionarul imobilelor
comunei si trebuie sa se implice in rezolvarea problemei sesizate.
Domnul primar precizeaza faptul ca se va rezolva problema.
11.Sesizarea doamnei Galea Maria, domiciliata in comuna Turnu Rosu, nr.261, judetul
Sibiu, referitoare la repararea zidului din incinta curtii brutariei inchiriata de dna Vranceanu.
Domnul primar precizeaza ca este proprietatea comunei si trebuie reparat.
12. Adresa domnului consilier Niculescu Horia-Radu privind raportul dintre Primaria
Comunei Turnu Rosu si RPL Ocolul Silvic Dealul Sibiului SA.
Dra. Anghel Andreea-Cornelia da citire adresei domnului consilier Niculescu.
Domnul primar precizeaza faptul ca aceasta adresa nu are niciun suport.
Se poarta discutii cu privire la raportul dintre primarie si ocol, la situatia solicitarilor de
lemne a cetatenilor .
Domnul Cristian Ioan Corneliu solicita un raport contabil de la Ocolul silvic Dealul Sibiului.
Domnul Popa Ioan sustine ca primaria ar trebui scoasa din ecuatie in relatia dintre cetateni si
ocol.
Tot dansul solicita prezentarea unei situatii financiar-economice a lunii anterioare de la
nivelul primariei.

De asemenea solicita o dare de seama a Asociatiei Clubului Sportiv Oltul Turnu Rosu.
Domnul primar pune in discutie repartizarea spatiilor din cadrul Centrului Medico-social
,propunand ca la subsolul cladirii sa se infiinteze o capela, la etajul 1 bucatarie si sala de activitati,
iar in pod arhiva.
Dra Anghel Andreea Cornelia precizeaza, ca nu este indicat sa se infiinteze capela la
subsolul cladirii, ci sa o modernizam pe actuala capela. Cu celelalte propuneri este de acord.
Domnul primar precizeaza ca este deschis sa primeasca noi propuneri cu privire la aspectul
ridicat.
Dra.Anghel Andreea Cornelia propune schimbarea programului de lucru al primariei prin
stabilirea unei zi pe saptamana cu program de dupa-masa, venind astfel in sprijinul cetatenilor care
lucreaza.
Domnul primar considera ca nu va fi eficient un astfel de program.
Domnul presedinte de sedinta: Intrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu
mai sunt, iar punctele înscrise pe ordinea de zi au fost epuizate, cu permisiunea domnilor consilieri,
declar închise lucrările şedinţei de astăzi. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Costeiu Cristian

Intocmit,
Secretar Buta Rodica

