COMUNA TURNU ROSU
CONSILIUL LOCAL
JUDETUL SIBIU

PROCES- VERBAL

Încheiat astazi, 26 ianuarie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei
Turnu Rosu.
Şedinţa a fost convocată de domnul primar Istrate Stelian prin dispoziţia nr.4/2017 si prin
convocarea scrisa nr.234 din 19.01.2017 conform art. 39 alin. 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, Ban Nicolae-Ioan, Craciun
Vasile,Costeiu Cristian, Cristian Ioan-Corneliu, , Mihaiu Toma-Grigore, Morar Paul-Ioan,Niculescu
Horia-Radu, Popa Ioan, Tilvan Gheorghe.
Lipseste domna consilier Galea Maria-Cristina.
Sunt prezenti la sedinta dl. primar Istrate Stelian si dna. secretar Buta Rodica.
Participanti invitati: Doamna doctor Miclea Mihaela si doamna doctor Vitan Codruta.
De asemenea participa la sedinta si doamna Costeiu Ana domiciliata in localitatea Turnu Rosu,
nr.618, judetul Sibiu, precum si domnul Posa Ioan –referent in cadrul Primariei Turnu Rosu.
Domnul Primar Istrate Stelian: Doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, vă rog să-mi
permiteţi să vă anunţ că pentru astăzi 26 ianuarie 2017 a fost convocată şedinţa ordinara a Consiliului
Local a Comunei Turnu Rosu. Va multumesc tuturor pentru participare.
Domnul primar motiveaza convocarea sedintei.

Doamna Secretar: Vă informez că din totalul de 11 de consilieri locali aleşi în funcţie, sunt
prezenţi astăzi 10 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 Ban Nicolae-Ioan.
Dna.secretar Buta Rodica prezinta procesul verbal din data de 29.12.2016.
 Proces-verbal din data 29.12.2016 incheiat cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului Local
Turnu Rosu.
Se supune spre aprobare procesul-verbal.
Cine este pentru?- 8 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?-2 abtineri
Se aproba procesul verbal din 29.12.2016 cu 8 de voturi pentru si 2 abtineri, respectiv domnii
consilieri Costeiu Cristian si Niculescu Horia Radu isi motiveaza abtinerea prin faptul ca la sedinta
respectiva nu au fost prezenti.
Domnisoara consilier Anghel Andreea-Cornelia precizeaza ca pe facturile emise de societatea
Apa-Canal Turnu Rosu, ar trebui sa fie mentionate toate numerele de telefon ale statiilor din comuna
astfel incat, in caz de vreo problema, cetatenii sa poata avea la cine sa apeleze pentru rezolvarea situatiei.
Domnul presedinte de sedinta prezinta ordinea de zi cu modificarile si completarile ulterioare si o
supune la vot sub aceasta forma.
Aceasta se completeaza cu:
-Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.45/2016 privind propunerea schimbarii imobilului
situat in satul Sebesu de Jos, nr.340, judetul Sibiu, apartinand domeniului public al comunei, din imobil
cu destinatie scoala in imobil cu alta destinatie.
-Adresa Ministerului Mediului nr.15456/RCP/29.12.2016 privind gestionarea deseurilor.
-Sesizare privitoare la problema cainilor comunitari a cetatenilor de pe strada Valea Nisului.
-Referatul de necesitate intocmit de consilierii Partidului Verde Turnu Rosu.
-Sesizarea doamnei Costeiu Ana din Turnu Rosu , nr.618, judetul Sibiu.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?

Cine se abtine?
Domnul presedinte de sedinta se adreseaza domnilor consilieri daca sunt de acord sa analizeze cu
prioritate punctele de pe ordinea de zi referitoare la doamnele doctor Miclea Mihaela si Vitan Codruta.
Domnul primar mentioneaza faptul ca dansul s-a interesat de acest caz si mai précis de aspectele
cu privire la existenta unui program prelungit, consultatii, numarul de consultatii zilnice la Casa de
Asigurari Sibiu.
Domnul consilier Corneliu Ioan-Cristian argumenteaza motivul pentru care a solicitat in scris
prelungirea programului doamnelor doctor.
Domnul primar intervine si precizeaza ca aceasta situatie se poate rezolva pe cale amiabila, cu
acordul ambelor parti, prin stipularea in contractul de inchiriere incheiat a unor noi amendamente cu
privire la program.
Dna.doctor Miclea Mihaela precizeaza faptul ca in momentul in care a fost la Casa de asigurari a
aflat de la domnul director, ca domnul primar a fost la dansul si s-a interesat de aspectul de legalitate
referitor la posibilitatea prelungirii programului de lucru al doamnelor doctor.
De asemenea dansa reproseaza domnului primar, sustinand faptul ca nu a procedat corect,
deoarece trebuia mai intai sa discute cu dansele si doar apoi sa merga mai departe cu discutiile.
Domnul primar intervine si reproseaza doamnelor doctor lipsa de profesionalism la abordarea
situatiei copiilor la care s-au identificat prezenti paduchi, precizand totodata faptul ca au fost persoane
care i-au spus ca in momentul in care parintii au venit la cabinetul medical sa ceara explicatii asistenta
medicala a exprimat jigniri la adresa copiilor numindu-i “paduchiosi”.
Doamna doctor Vitan intervine precizand ca situatia copiilor identificati cu paduchi este reala,
secretul de serviciu a fost respectat, mai mult decat atat procedura s-a derulat astfel: dupa identificarea
copiilor cu paduchi ,s-au inmanat profesorilor lista cu cei identificati pentru ca dansele sa anunte parintii
acestor copii despre situatie.
Domnul primar revine la problema programului si intreba pe doamnele doctor daca sunt dispuse
sa isi modifice programul.
Doamna doctor Miclea precizeaza ca dansa este de acord ca rezolvarea problemei sa se faca
amiabil.
Doamna doctor Vitan precizeaza ca dansa a preluat programul de la fostele doamne doctor care siau desfasurat activitate in comuna si ca pana acum nimeni nu a facut nicio sesizare.
Domnul primar raspunde ca problema este mai veche si a mai fost ridicata si in alte sedinte de
consiliu.
Doamna doctor Vitan se adresea celor prezenti intrebandu-i care dintre dansii ar fi dispusi sa isi
asume responsabilitatea pe care dansele o au pentru suma de bani pe care o primesc- si prezinta un decont
pentru luna decembrie 2016.

De asemenea dansa precizeaza ca nu poate oferi un raspuns acum deoarece intentioneaza sa plece,
sa nu mai desfasoare activitate ca medic de familie in comuna Turnu Rosu si crede ca va mai ramane doar
o luna.
Domnul consilier Costeiu Cristian ridica in discutie ,situatia cabinetului medical stomatologic si
cine ar trebui sa suporte cheltuielile aferente de schimbare a instalatiilor, a curentului electric, a apei.
Domnul primar precizeaza faptul ca doamna stomatolog a fost invitata la sediul institutiei pentru
solutionarea problemei, dar dansa nu s-a prezentat, mai mult decat atat dansa a precizat ca nu este de
acord sa suporte cheltuielile .
Domnul Costeiu Cristian mentioneaza faptul ca primaria nu a rezolvat pana la aceasta data situatia
cabinetului stomatologic.
Domnul primar precizeaza ca si domnul proiectant a intrebat-o pe doamna doctor unde doreste sa
isi amplaseze scaunul stomatologic, iar dansa a zis ca nu il va pune in mijloc.
Se ridica in discutie de catre domnul primar si faptul ca doamna doctor vine doar o singura data pe
saptamana la consultatii ceea ce nu este suficient, deoarece cetatenii comunei nu sunt multumiti.
Doamna doctor Miclea a precizat faptul ca si dansa a vorbit cu doamna doctor spunandu-I ca ar
trebui sa vina sa resolve situatia, dar de la acea data nu a mai primit niciun apel telefonic de la dansa.
Domnul primar spune ca s-a respectat proiectul.
Domnul consilier Popa Ioan aduce la cunostinta vremurile de odinioara si conditiile in care se
desfasura activitatea medicala,precizand faptul ca acum cand avem o cladire noua si toate conditiile de
exercitare a activitatii profesionale nu se doreste colaborare.
Doamna doctor Vitan Codruta sublineaza faptul ca dansa a discutat atat cu un avocat cat si cu un
jurist care au spus ca taxa de cladire nefiind mentionata in contractul de inchiriere nu este obligata sa o
achite.
Doamna secretar precizeaza ca, legea prevede obligativitatea achitarii acestei taxe.
Se aduce in discutie de catre doamna doctor Vitan Codruta practica privind desfasurarea activitatii
medicale in cadrul unui cabinet medical, si anume faptul ca acest cabinet se cumpara, si nu cu o suma
modica.De asemenea precizeaza ca dansa nu s-a interesat de un alt medic inlocuitor pentru momentul in
care dansa va pleca.
Domnul primar precizeaza faptul ca nu este normal sa se perceapa bani pentru desfasurarea
activitatii medicale in cadrul unui cabinet medical.
Domnul viceprimar intreaba pe doamnele doctor de ce au instituit acea taxa pentru eliberarea de
adeverinte pentru ca este ilegal.
Doamnele doctor precizeaza faptul ca de cat timp desfasoara activitate in comuna au avut
numeroase sesizari si plangeri.

Domnul consilier Popa Ioan ajuge la concluzia ca atata timp cat oamenii discuta pe seama
doamnelor doctor este un lucru bun, de asemenea precizeaza faptul ca poate dansele au nevoie de ajutor,
sa precizeze care sunt doleantele danselor, deoarece ne intereseaza educatia si sanatatea, dar important
este ca si dansele sa precizeze cand au probleme si care sunt acestea.
Domnul consilier Popa Ioan intreaba daca au nevoie de un paznic sau doresc sa le instalam un
buton de panica.
Se aduce in discutie de catre domnii consilieri faptul ca ar trebui sa se apeleze la numarul de
urgenta 112.
Domnul primar expune un exemplu referitor la modul in care isi exercita atributiile de serviciu
Politia din Turnu Rosu.
Domnisoara Anghel Andreea Cornelia precizeaza faptul ca se bucura de intalnirea cu doamnele
doctor, de discutiile purtate, de asemenea precizeaza faptul ca ii pare rau de plecarea doamnei doctor
Vitan.
Domnul primar reproseaza domnilor consilieri faptul ca nu si-au sustinut punctul de vedere ca in
sedinta anterioara cand au solicitat prezenta doamnelor doctor in sedinta.
Domnul consilier Popa Ioan le adreseaza doamnelor doctor invitatia ca de fiecare data cand au
probleme sa vina sa le expuna in fata Consiliului local si se vor gasi solutii.
Domnul primar precizeaza faptul ca dansul considera ca a procedat corect cand le-a solicitat
doamnelor doctor sa vina sa discutam si nu a facut direct sesizare mai departe deoarece domnul director
de la Casa de Asigurari i-a sugerat sa faca in scris o adresa cu toate problemele si se vor lua masurile
necesare.
Doamna doctor Miclea Mihaela aduce in discutie problemele nenumarate pe care le-au avut cu
domnul Cristea Ioan-fost consilier local.
Domnisoara consilier Anghel Andreea Cornelia intreaba pe doamnele doctor daca considera
benefica intalnirea si de asemnea le intreaba pe doamnele doctor daca vor reflecta asupra stabilirii unui
program si dupa-masa.
Tot dansa le multumeste doamnelor doctor pentru prezenta la sedinta de consiliu.
De asemenea si domnul primar le multumeste doamnelor doctor pentru participare la sedinta.
Doamna doctor Miclea Mihaela precizeaza faptul ca dansa va incerca sa vina intr-o zi de la 12:0018:00, si ca va merge cu programul la Casa de Asigurari pentru avizare.
Se reia in discutie de catre doamnele doctor legalitatea taxei pe cladire.
Doamna secretar explica ca aceasta taxa s-a stabilit conform legii, a dispozitiilor din Codul Fiscal.

Domnul primar solicita prezenta in cadrul sedintei a domnului Posa Ioan, referent pentru explicatii
suplimentare referitoare la aceasta taxa.
Domnul Posa Ioan explica faptul ca aceasta taxa de cladire ar fi trebuit introdusa in contractul de
inchiriere iar procentul care se aplica la calculul taxei a fost stabilit prin Hotarare de Consiliu local.
Domnul primar se adresea celor prezenti intrebandu-i daca sunt de acord ca urmatorul punct
discutat de pe ordinea de zi, sa fie sesizarea doamnei Costeiu Ana, Turnu Rosu, nr.618 in prezenta
domnului Posa Ioan.
Dna.Costeiu Ana prezinta problema avuta cu domnul Posa Ioan privind achitarea unei sume de 7
lei reprezentand contravaloare impozit pe anul 2016, sustinand ca nu dansa a achitat aceasta taxa.
Domnul primar raspunde ca l-a contactat pe domnul Prund si a verificat situatia in programul de
impozite si taxe si suma de 7 lei apare in evidenta ca si achitata in data de 28.11.2016.
Domnul Posa justifica situatia aparuta precizand faptul ca, in luna aprilie 2016, s-a facut o
reactualizare a programului de Soft, in urma caruia tuturor cetatenilor le-a aparut o diferenta de suma
referitoare la impozitul anual datorat de fiecare contribuabil.
Doamna Costeiu Ana prezinta domnilor consilieri procesul-verbal inmanat de catre domnul Posa
Ioan.
Domnisoara Anghel Andreea-Cornelia doreste sa stie care este baza legala in vederea intocmirii
acestui proces-verbal.
Domnul Posa Ioan raspunde ca aceste procese-verbale se pot intocmi in baza datelor oferite de
programul de impozite si taxe si pot fi intocmite pentru toate taxele stabilite.
Domnisoara Anghel Andreea Cornelia propune sa se ia legatura cu firma care a instalat acest
program, astfel incat aceste procese-verbale sa fie datate si stampilate.
Domnul Posa Ioan explica faptul ca odata ce intri in program, acesta inregistreaza data si ora la
care se fac operari in sistem.


Punctul 1 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind apararea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017
Comisia a avizat favorabil proiectul de hotarare.
Domnisoara Anghel Andreea-Cornelia intreaba cati asistati sociali sunt inregistrati in cadrul
primariei, cum se procedeaza cu efectuarea orelor pe care acestia sunt obligati sa le presteze.
Doamna secretar prezinta doamnei procedura cu privire la asistatii sociali.
Domnisoara Anghel Andreea-Cornelia il intreaba pe domnul viceprimar cum verifica efectuarea
orelor.

Domnul consilier Costeiu Cristian precizeaza faptul ca se indoieste de faptul ca cineva sta sa
presteze 8 ore si doreste prezentarea unor dovezi in acest sens.
Domnul primar si domnul viceprimar expun pe scurt situatia asistatilor sociali si a orelor pe care
trebuie sa le presteze.
Domnul Costeiu Cristian precizeaza faptul ca nu se iau masuri pentru ca acesti asistati sociali sa
isi presteze orele conform graficelor stabilite.
Domnul viceprimar prezinta domnilor consilieri lista cu persoanele programate sa efectueze orele
si care nu s-au prezentat.
Se ridica in discutie de catre domnii consilieri cuantumul indemnizatiei pe care un asistat social o
primeste.
Doamna secretar explica faptul ca acest cuantum se stabileste in functie de numarul de persoane
dintr-o familie.
Este solicitata prezenta in cadrul sedintei a drei Ciora Mariana pentru prezentarea cuantumului pe
care fiecare persoana il primeste.
Se supune la vot Proiectul de hotarare privind apararea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr.2/2017 privind apararea Planului de lucrari de interes local pe anul 2017



Punctul 2 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele comunei
Turnu Rosu in adunarea generala a actionarilor din cadrul Societatii de Gospodarire Oraseneasca
Avrig.
Comisia a avizat favorabil proiectul.
Se supune la vot-Proiectul de hotarare privind mandatarea unei persoane sa reprezinte
interesele comunei Turnu Rosu in adunarea generala a actionarilor din cadrul Societatii de
Gospodarire Oraseneasca Avrig.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?

S-a adoptat Hotararea nr.3/2017 privind mandatarea unei persoane sa reprezinte interesele
comunei Turnu Rosu in Adunarea Generala a Actionarilor din cadrul Societatii de Gospodarire
Oraseneasca Avrig.

Domnul primar precizeaza faptul ca s-a schimbat directorul GOA Avrig.
Tot dansul expune pe scurt domnilor consilieri, cateva probleme pe care dansul le-a constatat cu
privire la situatia gunoaielor, respectiv probleme referitoare la ridicarea gunoielor si de la privati, de
asemenea precizeaza faptul ca se va mai plati 80 lei/tona de gunoi, dar ca se are in vedere renuntarea la
aceasta taxa.
O alta problema ar fi cea privitoare la faptul ca oamenii nu colecteaza selectiv deseurile, iar pentru
acest lucru se platesc amenzi.
Domnul primar ridica in discutie faptul ca ar fi indicat sa se achizitioneze cantare pentru
cantarirea gunoiului.
Domnul Popa Ioan precizeaza faptul ca problema gunoiul va fi tot mai stransa.
Domnul primar precizeaza faptul ca actiunile de curatenie intreprinse de Partidul Verde Turnu
Rosu au fost apreciate de dansul.


Punctul 3 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol de colaborare cu Orasul Avrig pentru
gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Turnu Rosu.
Comisia a avizat favorabil proiectul, dar cu modificari, respectiv modificarea pretului mentionat
in contract, respectiv in loc de 47 lei/ora sa negociem ca taxa sa fie de 30 lei/caine,sa se renunte si la
cheltuielile privind manopera de prindere(Contract 2.2., 3.1., 8.2.)
De asemenea domnul consilier Popa Ioan precizeaza faptul ca nu este de acord cu exprimarea
:”semnarea procesului verbal fara obiectiuni”.
Se concluzioneaza ca se va analiza in sedinta viitoare proiectul de hotarare.


Punctul 4 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului (cu destinatia de
magazine commercial) din cadrul imobilului situat in satul Sebesu de Jos, nr.178,apartinand
domeniului public al comunei.
Comisia a avizat favorabil proiectul cu o modificare-respectiv sa se faca mentiunea de a nu se
aduce modificare la structura, sa ramana magazin comercial.

Se supune la vot- Proiectul de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui
imobil(spatiu avand in trecut destinatia de magazine) apartinand domeniului public, situate in intravilanul
localitatii Sebesu de Jos, nr.178, judetul Sibiu.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr.4/2017 privind inchirierea prin licitatie publica a spatiului (cu
destinatia de magazine commercial) din cadrul imobilului situate Sebesu de Jos, nr.178, apartinand
domeniului public al comunei.


Punctul 5 al ordinii de zi

Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si statului de
functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului local.
Comisia a avizat favorabil proeictul de hotarare.
Se supune la vot- Proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului de personal si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate Consiliului
local.
Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr.5/2017 privind aprobarea organigramei, numarului de personal si
statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului si al serviciilor subordonate
Consiliului local.



Punctul 6 al ordinii de zi.

Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr.45/2016 privind propunerea schimbarii
imobilului situat in satul Sebesu de Jos, nr.340, judetu Sibiu, apartinand domeniului public al
comunei, din imobil cu destinatie scoala in imobil cu alta destinatie.
Domnul primar impreuna cu doamna secretar expun domnilor consilieri situatia cu privire la
hotararea avuta in discutie si motivul pentru care se impune revocarea.
Se supune la vot- Proiectul de hotarare privind revocarea HCL nr.45/2016 privind propunerea
schimbarii imobilului situat in satul Sebesu de Jos, nr.340, judetu Sibiu, apartinand domeniului public al
comunei, din imobil cu destinatie scoala in imobil cu alta destinatie.

Cine este pentru?- 10 voturi
Cine este impotriva?
Cine se abtine?
S-a adoptat Hotararea nr.6/2017 privind revocarea HCL nr.45/2016 privind propunerea
schimbarii imobilului situat in satul Sebesu de Jos, nr.340, judetu Sibiu, apartinand domeniului
public al comunei, din imobil cu destinatie scoala in imobil cu alta destinatie


Punctul 7 al ordinii de zi.

Raport privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap
grav pe semestrul II al anului 2016 intocmit de inspectorul din cadrul compartimentului de
asistenta sociala.


Punctul 8 al ordinii de zi

Adresa nr.147/2017 initiata de consilierii locali domnii Cristian Ioan Corneliu si Morar Paul
Ioan privind activitatea si programul de lucru al cabinetelor medicale din comuna-analizata la
inceputul sedintei.


Punctul 9 al ordinii de zi.

Procesele –verbale de predare-primire de la Consiliul Judetean Sibiu a drumurilor comunale
DC 59 ( Drum Judetean 105 G spre Sebesu de Jos), DC 60( DC 59 spre Turnu Rosu) si DC
81(Turnu Rosu-Manastire)
Domnul primar sustine ca procese-verbale pentru drumurile DC 59 si DC 60 au fost semnate, dar
cu privire la drumul comunal 81, dansul nu este de acord, motivand ca acestui drum ii mai trebuia aplicat
inca un tratament bituminos.
Se supune la vot Procesul –verbal de predare-primire de la Consiliul Judetean Sibiu a DC
81(Turnu Rosu-Manastire) in forma actuala, fara finalizarea lucrarii.
Cine este pentru?Cine este impotriva?-10 voturi
Cine se abtine?
Consilierii locali nu sunt de acord cu preluarea drumului in forma actuala, fara finalizarea lucrarii.
Se va face o adresa in scris catre Consiliul Judetean.



Punctul 10 al ordinii de zi

Decizia de numire a doamnei Floare Iuliana Mihaela in functia de director la Scoala
Gimnaziala”Matei Basarab” Turnu Rosu.


Punctul 11 al ordinii de zi

Adresa Ministerului Mediului Apelor si Padurilor privind crearea Parcului National
Fagaras.


Punctul 12 al ordinii de zi.

Adresa Garzii Forestiere Brasov privind crearea Parcului National Fagaras
Domnii consilieri asteapta noile prevederi legislative in materie ale Guvernului, cu noi precizari.


Punctul 13 al ordinii de zi

Cererile domnilor: Ciurbe Casian, Sima Dumitru Petru si Sasu Constantin privind
solicitarea incheierii spatiului din Sebesu de Jos, nr.178.
Spatiul va fi scos la licitatie publica conform legislatiei in vigoare.


Punctul 14 al ordinii de zi

Referatul de necesitate intocmit de consilierii Partidului Verde Turnu Rosu prin care se
solicita efectuarea unei expertize topografice al terenului cu numarul top.5875 inscris in CF
100.974 Turnu Rosu, Gura Raului.
Domnul primar precizeaza ca va discuta cu domnul Remetean pentru efectuarea expertizei
solicitate.
Domnul Niculescu Horia-Radu ridica in discutie problema iluminatului de pe strada Valea
Nisului, sustinand ca aceasta strada nu este bine iluminata, facand comparatie cu alte strazi din localitate,
unde sunt amplasate becuri pe fiecare stalp.
Domnul primar precizeaza ca va intocmi un proiect de hotarare privind iluminarea stradala.
Domnul Popa Ioan propune consilierilor ca indemnizatia de consilier sa fie virata pe card.
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,
Ban Nicolae-Ioan

Intocmit,
Secretar Buta Rodica

