ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL :
PROCES-VERBAL
încheiat azi 26 ianuarie 2017 în şedinţa ordinară a
Consiliului Local al comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat din data de 26
ianuarie 2017.
Sunt prezenţi 11 consilieri. Absenţi dl. Biriş Valentin şi dl. Milea Ioan.
Se prezintă şi se supune la vot următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
2. Prezentarea şi aprobarea procesului-verbal a şedinţei extraordinare de 9 ianuarie 2017.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017
pentru utilizatorii casnici din comuna Orlat.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2017
pentru agenţii economici şi instituţiile publice din comuna Orlat.
5. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de execuţie vacante din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Orlat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfinţării postului de consilier al Primarului
comunei Orlat şi modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal
pentru aparatul de specialitate a autorităţii executive din comuna Orlat, instituţii şi servicii
publice fără personalitate juridică de subordonare locală.
7. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul
II, anul 2017.
8. Raport privind modul de soluţionare al petiţiilor pe semestrul II, anul 2017.
9. Întrebări-interpelări
Se alege preşedinte de şedinţă dl. Muntean Ioan cu 11 voturi pentru.
Se prezintă şi se supune aprobării procesul verbal al şedinţei extraordinare din 9
ianuarie 2017. Se votează în unanimitate pentru.
Se prezintă şi se supune la vot taxa specială de salubrizare aferentă anului 2017
pentru utilizatorii casnici, agenţii economici şi instituţiile publice din comuna Orlat. Se
votează cu 9 voturi pentru şi 2 abţineri.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice de
execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Orlat. Dl
Primar explică faptul ca organigrama rămâne aceeaşi, doar încadrarea pe funcţii se
schimbă. Se votează pentru în unanimitate.
Se prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înfinţării postului de consilier
al Primarului comunei Orlat şi modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a
numărului de personal pentru aparatul de specialitate a autorităţii executive din comuna
Orlat, instituţii şi servicii publice fără personalitate juridică de subordonare locală. În
organigramă era o funcţie vacantă. Se transformă în cea de consilier al Primarului fără
angajare. Pe viitor se va putea angaja o persoană. Se propune ca aceasta să fie angajată pe
durata unui mandat de primar. Se votează în unanimitate pentru.

Se dă citire raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap pe semestrul II, anul 2017.
Se prezintă raportul privind modul de soluţionare al petiţiilor pe semestrul II, anul
2017. Dl. Primar explică faptul că s-au soluţionat petiţiile în funcţie de solicitările celor
care le-au înaintat.
La punctul întrebări-interpelări, dl. Muntean Ioan ridică problema neridicării
gunoiului de către firma SOMA, săptămâna trecută. Dl. Primar menţionează că firma
SOMA ridică gunoiul săptămânal după un grafic. Fiecare localitate are altă zi, Orlatul
fiind programat sâmbăta. Există posibilitatea ca fiind cantităţi mici de gunoi ridicarea
acestuia să se facă o data la 2 săptămâni.
Dl. Oprea Artenie susţine că ridicarea gunoiului ar trebui efectuată săptămânal
deoarece exista societăţi comerciale cu care se compensează. Dl Primar explică faptul că
problema este asemănătoare cu cea a anexelor construite la distanţe mari care doresc
dezăpezirea şi trebuie gândită o taxă de dezăpezire pentru proprietăţile care nu sunt în
interiorul localităţii, mai ales anexele gospodăreşti (agricole). Sunt costuri legate de
utilaje şi combustibil.
Dl. Primar susţine că ridicarea gunoiului trebuie să coincidă la toate firmele
existente în zona Balastieră-Gară-DJ 106 E.
În cadrul acestei şedinţe dl. Giurculeţ Ioan a ridicat problema carului morţilor,
susţinând că d-lui Botoroagă i s-a cerut o taxă pentru utilizarea acestuia. Dl. Primar
afirmă că aceasta este o problemă a parohiei şi propune convocarea preoţilor la o întâlnire
pentru rezolvarea tuturor problemelor existente.
Se declară şedinţa închisă.
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