ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 08 . 09 . 2016 , ora 14:00 , în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 8 septembrie 2016,
ora 14:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : dl Verde Gheorghe .

Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.

Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de 28.07.2016

3.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul

2016
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de
specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2017
5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare

6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. pentru
investiţia ,,Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ’’
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu privind stabilirea unor măsuri
pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea administrării fondului forestier , păşunilor împădurite şi
a drumurilor forestiere aparţinând domeniului public al Comunei Orlat de către R.P.L. Ocolul Silvic
Cindrel R.A.
9.

Întrebări , interpelări
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 12 voturi pentru .
Se alege presedinte de sedinta dl Albu Nicolae cu 12 voturi pentru .

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28 iulie 2016
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără obiecţii.
 e trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre privind
S
rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016.
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei
Orlat prin care acesta propune rectificarea bugetului local pe trimestrul III anul 2016 , precum şi pe cele ale
raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere Deciziile Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu nr.
7/23.08.2016 şi nr. 8/23.08.2016 precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 175/25.08.2016 privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) integraţi în învăţământul de masă , pentru
anul 2016
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 şi art. 29 al Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale , republicată , modificată şi completată ulterior , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele
publice , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Luând în considerare H.C.L. nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat
pe anul 2016 ,
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat adoptă hotararea privind rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 , rectificându-se bugetul local al Comunei Orlat
cu 95,13 mii lei la venituri şi 95,13 mii lei la cheltuieli , conform tabelului de mai jos :
MII LEI
NR.CRT.
INDICATORI
COD CONT
VENITURI
CHELTUIELI
1.
Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea 11.2A.02
+31
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor
din care :
-sume ptr. plata drepturilor personalului
+28
didactic pensionat care este îndreptăţit
să primeasca diferenţe salariale ptr.
perioada oct.2008- mai 2011)
- salarii, sporuri, îndemnizatii şi alte
+3
drepturi salariale în bani stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile acestora
2.
Impozitul pe veniturile din transferul
03.2A.18
+11.6
proprietăţilor imobiliare din patrimoniul
personal
3.
Venituri din vânzarea unor bunuri
39.2A.07
+4.9
aparţtinând dom. privat al unit. adm.
teritoriale
Vărsăminte din SF ptr. finananţarea
37.2A.03
+17.3
4
ch.SD
5.
Vărsăminte din SF
37.2A.04
-17.3

6.

1.

2.

3.

4.

Sume primate de la Bugetul Judeţului
ptr.plata drepturilor de care beneficiază
opii cu cerinţte educaţionale speciale
integraţi în învăţământul de masă
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI SD
TOTAL VENITURI
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI
ACŢIUNI EXTERNE
AUTORITĂŢI EXECUTIVE
Alte cheltuieli
Asociaţii si fundaţii
ÎNVĂŢĂMÂNT
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Ch.de personal
Bunuri şi servicii
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Ch.de personal
Asistenţă socială
ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR
INFERIOR
Ch.de personal
Asistenţă socială

43.2A.30

LOCUINŢE, SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
ALTE SERV. ÎN DOMENIUL
LOCUINŢELOR, SERVICIILOR ŞI
DEZV.COMUNALE
Active nefinanciare
Alte active fixe
( AMENAJARE ALEI PIETONALE
ZONĂ BLOCURI)
TRANSPORTURI
Active nefinanciare
Alte active fixe.
(MODERNIZARE REŢELE STRĂZI)
TOTAL CHELTUIELI SF

70.2A

+19.5

70.2A.50

+19.5

71
71.01.30

+19.5
+19.5

84.2A
71
71.01.30

-31.9
-31.9
-31.9

TOTAL CHELTUIELI SD
TOTAL

+47.63

107.53
-12.4
95.13
51.2A

3.9

51.02.01.03
59
59.11
65.2A
65.02.03.01
10
20
65.02.03.02
10
57
65.02.04.01

3.9
3.9
3.9
103.63
26.3
1,3
25
26.23
1.2
25.03
51.1

10
57

28.5
22.6

107.53
95.13

-12.4
95.13

De asemenea se aprobă programul de investiţii pentru anul 2016 şi se actualizează programul
achiziţiilor publice pe anul 2016 .

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi
S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2017
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2017,
precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile HCL Orlat nr. 51/2015 privind aprobarea organigramei , a
statului de funcţii şi a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din
Comuna Orlat , instituţii şi servicii publice , fără personalitate juridică , de subordonare locală ,
Ţinând seama de prevederile art. 23 al Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul funcţionarilor
publici , republicată , cu modificările şi completările sale ulterioare şi ale art. 10 şi 12 din Ordinul A.N.F.P.
nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice ,
Luând în considerare adresa nr. 41970/2016 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
Bucureşti prin care ni se comunică faptul că nu există observaţii privind modul de întocmire a Planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi
S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2017
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru aprobă Planul de ocupare a funcţiilor
publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru
anul 2017 astfel :
Funcţia publică

secretar al consiliului
local
Total categoria
funcţionari publici
de conducere
consilier clasa I
superior
inspector clasa I grad
profesional asistent
inspector clasa I grad
profesional principal
Total funcţii
publice clasa I

Nr.
maxim
de
funcţii
publice

Nr. de
funcţii
publice
ocupate

Nr. de
funcţii
publice
vacante

Nr.
maxim
de funcţii
publice
care vor
fi
înfiinţate

Nr.
maxim
de
funcţii
publice
supuse
reorga
nizării

Nr.
maxim
de
funcţii
publice
rezerva
te
promo
vării

Nr.
Nr.
maxim
maxim
de
de funcţii
funcţii
publice
publice care vor
rezerva
fi
te
ocupate
promo
prin
vării
recrutare
rapide
0
0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

3

2

1

0

0

0

0

1

5

3

2

0

0

0

0

2

referent clasa III
grad profesional
superior
Total funcţii
publice clasa III
Total funcţii
publice executie
Total funcţii
publice

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

6

4

2

0

0

0

0

2

7

5

2

0

0

0

0

2

În continuare se trece la punctul 5 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare .
Dl primar menţionează ca la nivelul ADI ECO SIBIU s-a stabilit taxa speciale de salubrizare
în cuantum de 4,21 lei/persoană/lună , iar Comuna Orlat , membră a ADI ECO SIBIU trebuie să aprobe
instituirea taxei de salubrizare aferente anului 2016 . Mai menţionează de asemenea că se asteapta de la
ADI ECO SIBIU norme pentru implementarea taxei de salubrizare si ca numărul persoanelor care vor plati
aceasta taxă va fi luat din evidentele S.P.C.L.E.P. Orlat si registrul agricol , si se va tine cont si de
persoanele care figureaza cu domiciliul in Comuna Orlat dar sunt plecaţi din ţară .
Dl Giurculeţ este de părere , inainte de inceperea colectării taxei , ar fi utilă o situaţie cu
numerele de casă din comună si cu persoanele care locuiesc efectiv la fiecare număr de casă .
Consiliul Local al Comunei Orlat , analizând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Eco Sibiu nr. 281/08.08.2016 prin care se propune aprobarea nivelului taxei de salubrizare aferentă anului
2016 în conformitate cu Planul de evoluţie al tarifelor şi a indicelui de generare a deşeurilor menajere
prevăzut în aplicaţia de finanţare a proiectului ,, Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Sibiu”,
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. j)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5),
art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 25-27 din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 454 lit. g) şi art. 484 din Legea nr.
227/2015 privind Codul Fiscal ,
Având în vedere H.C.L. Orlat nr. 43/2015 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire
şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu”
Cu 12 voturi pentru , aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici
din Comuna Orlat aferentă anului 2016 în cuantum de 4,21 lei/persoană/lună .
Dl preşedinte de şedinţă dă citire punctului 6 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind
aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. pentru investiţia ,,Construire biserică , utilităţi ,
unificare terenuri ’’

Dl primar menţioneza că documentaţia de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. pentru investiţia
,,Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ’’ se referă la o nouă biserică ce urmeaza a fi construita
lângă Mănăstirea Sfânta Treime , în al doilea rând de locuri de la drumul judeţean spre pădure .
Consiliul local al comunei Orlat , luând act de cererea depusă de Mănăstirea Sfânta Treime
prin maica stareţă Grigore Daniela (Dionisia), înregistrată la Primăria Comunei Orlat sub nr.
4313/13.07.2016 prin care solicită aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. pentru investiţia
,,Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ’’
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune Consiliului Local aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.Z. şi
R.L.U. pentru investiţia ,,Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ’’ , Comuna Orlat , str. Săliştii ,
FN , beneficiar Mănăstirea Sfânta Treime prin maica stareţă Grigore Daniela (Dionisia) , precum şi raportul
de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 25 alin. 1 , art. 27¹ lit. c, art. 56, art. 57 din Legea nr. 350 /
2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , modificată şi completată ,
Având în vedere prevederile Legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii , cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului M.D.R.T. nr. 2701 / 2010 pentru
aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea
planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism ,
Cu 12 voturi pentru aprobă documentaţia de urbanism P.U.Z. şi R.L.U. pentru investiţia
,,Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ’’,Comuna Orlat , str. Săliştii , FN , beneficiar Mănăstirea
Sfânta Treime prin maica stareţă Grigore Daniela (Dionisia), conform proiectului nr. 4 / 2016 întocmit de
Arh. Radu Ana Cornelia, cu respectarea condiţiilor legale de avizare şi autorizare .
Dl preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea faptelor ce
constituie contravenţii
Dl Biriş întreabă cine se ocupă de întreţinere iar dl primar răspunde că fiecare cetăţean ar
trebui să se îngrijească de spaţiul din faţa casei chiar dacă face parte din domeniul public.
Dl Giurculeţ spune că la Cristian se ocupă cineva de cositul spaţiilor verzi.
Dl primar spune că , cosirea spaţiilor verzi din fata imobilelor presupune costuri din bugetul
local al comunei .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune
aprobarea regulamentului propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii , precum şi
constatarea faptelor ce constituie contravenţii , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând act de prevederile art. 24 al Ordonanţei Guvernului nr. 21 / 2002 privind gospodărirea
localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 515 / 2002 , Ordonanţa Guvernului nr. 2 /
2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată , Legea nr. 61/1991 pentru
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru adopta hotararea privind aprobarea
Regulamentului propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea
faptelor ce constituie contravenţii .
Se dă citire punctului 8 aflat pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
administrării fondului forestier , păşunilor împădurite şi a drumurilor forestiere aparţinând domeniului
public al Comunei Orlat de către R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel R.A.

Dl primar mentioneaza ca , avand in vedere HCL Orlat prin care s-a aprobat trecerea
suprafeţei de 227 ha de păşuni împădurite în fondul forestier s-a initiat un proiect de hotarare privind
aprobarea administrarii de catre R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel R.A. si a acestei suprafete .
Ţinând seama de expunerea de motive la proiectul de hotărâre privitor la aprobarea
administrării suprafeţei de 3600,4 ha fond forestier , a suprafeţei de 227 ha fond forestier provenit din
păşuni împădurite şi a suprafeţei de 13,5 ha drumuri forestiere în lungime de 18,4 km aparţinând domeniului
public al Comunei Orlat , de către R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel R.A., precum şi raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Luând act de prevederile art. 12 din Legea nr. 46 / 2008 Codul Silvic , ale Legii nr. 213 / 1998
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia , modificată şi completată , ale H.C.L. Orlat nr. 12
/ 2012 privind reorganizarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru aprobă administrarea suprafeţei de
3600,4 ha fond forestier , a suprafeţei de 227 ha fond forestier provenit din păşuni împădurite şi a suprafeţei
de 13,5 ha drumuri forestiere în lungime de 18,4 km aparţinând domeniului public al Comunei Orlat , de
către R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel R.A.
Se aprobă contractul de administrare care urmează a fi incheiat între părţi , potrivit anexei nr. 1
, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Se încredinţează primarul comunei Orlat , dl Gâţă Aurel , cu semnnarea contractului de administrare
pentru şi în numele Consiliului Local al Comunei Orlat .

Se trece la punctual 9 al ordinii de zi , intrebări , interpelări .
Dl Muntean întreabă daca dl. Ioniţă Sorin si dl. Gheorghe Daina au fost înştiinţaţi despre cele
semnalate de dânsul la sedinta anterioară .
Dl primar răspunde ca dl. Ioniţă a fost înştiinţat iar la dl. Daina se va trimite în cursul zilei o
adresa .
De asemenea dl primar anunţa ca în 8 septembrie 2016 la ora 16:00 se va organiza o întâlnire
referitoare la cladirea din curtea grădiniţei , cu doritorii de înfiinţare a unei grădiniţe cu program prelungit ,
sip e acesta cale sunt invitaţi să participle şi dnii consilieri .
Dl Oprea întreabă unde vor fi locuri de parcare pentru noul magazin Profi care urmează să se
deschidă la Orlat .
Dl primar răspunde că parcările vor fi parallel cu clădirea şi în partea lateral .
Dl Giurculeţ întreabă despre stadiul lucrării de canalizare de pe str. Câmpului .iar dl primar
răspunde că bazinul unde trebuiau montate pompele este plic de apă şi din această cauză nu s+au putut
monta acete pompe .
Dl Giurculeţ vine cu rugămintea ca locul în care întorc maşinile pe strada Câmpului să fie pavat
cu dale .
Dl primar răspunde că suprafaţa de intrare în curte s-a stabilit prin proiect ,iar acest loc nu era
prevăzut în proiect sprea a fi pavat cu dale .
Dl Giurculeţ menţionează că este vorba despre domeniul public , folosit de toate persoanele .
Dl Giurculeţ întreabă de asemenea despre pământul pentru spaţiile verzi de pe partea dreaptă.
Dl primar spună că trotuarul s-a lăţit şi s-a respectat suprafaţa din proiect , toată suprafaţa din
proiect regăsindu-se în teren .

Dl Giurculeţ spune faptul că a observat ca şi în proiectl de hotărâre de astăzi sunt alocaţi bani
pentru alei pietonale şi întreabă dacă unde sunt burlanele se acoperă cu pământ.
Dl primar promite să găsească soluţii pentru solicitarea dlui Giurculeţ.
Dl Biriş ridică probelma staţiilor auto , menţionând faptul că soferii microbuzelor care
transport persoanele care fac naveta la Sibiu opresc în intersecţie , imediat dupa trecerea de pietoni.
Dl primar spune că vor fi înstiinţaţi în acest sens şoferii , urmând ca pe viitor în momentul în
care se solicită avizarea staţiilor să se impună debarcarea într-o zonă care să nu împiedice circulaţia rutieră .
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se declara şedinţa
închisă .
PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER
ALBU NICOLAE

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

