ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
P R O C E S VERBAL
încheiat azi , 26 februarie 2016, în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 26
februarie 2016, ora 12:00 .
Sunt prezenti 9 consilieri, absenţi : dl. Bordeanu Valentin , dl. Botoroagă Constantin
, dl. Bumbea Simion , dl. Lazăr Aurel .

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

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.
28.01.2016

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

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul

2015
4.
Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Comunei Orat ,
judeţul Sibiu a încetării de drept, a unui mandat de consilier local din cadrul autorităţii
deliberative din Comuna Orlat
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor privind consumul lunar de
carburanţi pentru autoturismul din parcul auto al Comunei Orlat
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Orlat la implementarea
proiectului ,,Marketingul turismului în Mărginimea Sibiului”
7.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 61/2015 privind
aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,,
Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu ''
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţie nouă '' Construcţie bazin coagulare cu echipament staţie apă’’
9.

Întrebări , interpelări

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 9 voturi pentru .
La sedinta ordinara din data de 26.02.2016 este prezent si dl Ihora Nicolae care
doreste sa prezinte o petitie catre Consiliul Local al Comunei Orlat .
Se alege presedinte de sedinta dl Muntean Petru cu 9 voturi pentru .

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28
ianuarie 2016.
Cu 9 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără obiecţii.

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privitor la aprobarea
execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2015 .
Dl primar prezinta contul de executie al bugetului local al Comunei Orlat pentru anul
2015 , veniturile fiind in suma de 9.169.572 lei si cheltuielile in suma de 11.771.963 lei .
Consiliul Local al Comunei Orlat luând ţinând seama de dispoziţiile art. 11 alin. 2,
art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare ,
Cu 9 voturi pentru adoptă hotărârea privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul IV anul 2015 .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre
privind constatarea de către Consiliul Local al Comunei Orat , judeţul Sibiu a încetării de drept, a
unui mandat de consilier local din cadrul autorităţii deliberative din Comuna Orlat
Dna secretar menţionează că asa cum rezultă din referatul constatator care însoţeste
proiectul de hotarăre initiat de catre primarul Comunei Orlat , calitatea de consilier local încetează
de drept , înainte de expirarea duratei normale a mandatului , în cazurile prevăzute la art. 9 alin. 2
literele ,, a – i ‘‘ din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali , cu modificările şi
completările sale ulterioare .
Potrivit art. 9 alin. 2 litera ,, d ‘‘ din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali , cu modificările şi completările sale ulterioare , calitatea de consilier local încetează de
drept , înainte de expirarea duratei normale a mandatului , dacă acesta lipseşte nemotivat de la
mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului .
În toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia , la propunerea primarului sau a oricărui consilier , consiliul local adoptă , în prima
şedinţă ordinară , o hotărâre prin care ia act de situaţia apărută şi declară vacant locul consilierului
în cauză .
Având în vedere că dl. Bordeanu Valentin , consilier local din partea PD-L în
Consiliul Local al Comunei Orlat , conform HCL nr. 31 / 3 / 2012 privind constituirea
Consiliului Local al Comunei Orlat , deşi legal convocat , a lipsit nemotivat de la mai mult de 3
şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului Local al Comunei Orlat , respectiv şedinţa ordinară

din data de 26.11.2015 , şedinţa ordinară din data de 17.12.2015 şi şedinţa ordinară din 28.01.2016
, se impune aplicarea art. 9 alin. 2 litera ,, d ‘‘ din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali , cu modificările şi completările sale ulterioare , respectiv încetarea mandatului de consilier
local înainte de expirarea duratei normale a acestuia pentru motivele arătate mai sus .
Dl consilier Giurculeţ menţionează că şi în regulamentul de organizare şi
funcţionare a Consiliului Local se prevede că mandatul de consilier local încetează de drept ,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului pentru lipsa nemotivată la mai mult de 3
şedinţe ordinare consecutive ale Consiliului Local al Comunei Orlat .
Consiliul Local al Comunei Orlat luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre inițiat privitor la încetarea de drept, a unui mandat de consilier local în cadrul autorității
deliberative din Comuna Orlat , urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 şedinţe ordinare
consecutive ale consiliului , precum și referatul constatator semnat de Primarul și secretarul
Comunei Orlat,
Ținând seama de dispozitiile art. 9 alin (2) lit. d) , alin. (3) și alin (4) , art. 12 alin.
1 și 2 din Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare ,
Adoptă cu 9 voturi pentru hotărârea privind constatarea de către Consiliul Local al
Comunei Orat , judeţul Sibiu a încetării de drept, a unui mandat de consilier local din cadrul
autorităţii deliberative din Comuna Orlat

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea
normativelor privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din parcul auto al Comunei
Orlat.
Dl primar mentionează ca potrivit noilor dispozitii legale nu mai este in vigoare
limita maxima de 75 litri/luna/vehicul aprobata anterior de catre Consiliul Local al Comunei Orlat
si pentru o gestionare eficienta a consumului de carburant necesar deplasarilor care se impun a fi
efectuate , se propune aprobarea unui normativ privind consumul lunar de carburanţi pentru
autoturismul din parcul auto al Comunei Orlat , în limita maximă de 200 litri / lună .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se proprune aprobarea normativelor privind consumul lunar de
carburanţi pentru autoturismul din parcul auto al Comunei Orlat , precum şi pe cele ale raportului
de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 1 alin. 5 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor
normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completarile
ulterioare ,
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile
rutiere, cu modificările şi completările ulterioare ,

Consiliul Local al Comunei Orlat , adoptă cu 9 voturi pentru proiectul de hotarare
privind aprobarea normativelor privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul din
parcul auto al Comunei Orlat , in limita maxima de 200 litri / lună .
Se dă citire punctului 6 al ordinii de zi şi anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
participării Comunei Orlat la implementarea proiectului ,,Marketingul turismului în Mărginimea
Sibiului”
Dl primar spune că în calitate de partemeri ai GAL Marginimea Sibiului , la fel cum
s-au accesat fonduri europene pentru lucrarea de ,, Extindere reţea de canalizare Comuna Orlat ,
judetul Sibiu ,, prin GAL Marginimea Sibiului , se impune participarea comunei Orlat la
implementarea proiectului,,Marketingul turismului în Mărginimea Sibiului” în vederea accesarii
de noi fonduri europene pentru obiectivele de investitii propuse a fi realizate in anul 2016 si in anii
urmatori .
Având în vedere solicitarea GAL Mărginimea Sibiului privind implementarea
proiectului ,,Marketingul turismului în Mărginimea Sibiului”
În temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.26/2000, cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Potrivit prevederilor Ghidului Solicitantului Măsura 19 - Submăsura 19.1 sprijin
pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală,
Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Orlat la implementarea
proiectului ,,Marketingul turismului în Mărginimea Sibiului” se adopta cu 9 voturi de catre
Consiliul Local al Comunei Orlat .
Dl presedinte da citire proiectului de hotarare privitor la modificarea art. 1 al H.C.L. nr.
61/2015 privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu ''
Dna secretar mentioneaza ca H.C.L. nr. 61/2015 privind aprobarea realizării
demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Modernizare reţele
străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' a fost adoptata in sedinta ordinara din 17
decembrie 2015 , iar in momentul verificarii de catre INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL SIBIU Direcţia Verificarea Legalităţii Actelor , a Aplicării Actelor Normative şi
Contencios Administrativ , reprezentantii acesteia au solicitat completarea articolului 1 al hotararii
, in sensul de a se explica scopul pentru care a fost adoptata aceasta hotarare .
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat prin care se propune aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea
îndeplinirii obiectivului de investiţie ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat
, judeţul Sibiu '' , precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prvederile art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată ,

Luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ,
Adoptă cu 9 voturi pentru proiectul de hotarare privitor la modificarea art. 1 al H.C.L. nr.
61/2015 privind aprobarea realizării demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' care
va avea următorul cuprins:
,, Art.1 : Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului
de investiţie nouă ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' ,
respectiv întocmirea documentaţiei necesare în vederea depunerii cererii de finanţare adresată
Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale în cadrul sesiunilor de primire a proiectelor pentru
PNDR 2014 – 2020 în vederea obţinerii de fonduri externe nerambursabile pentru realizarea
obiectivului de investiţie , urmând ca indicatorii tehnico-economici şi lista cu cantităţile de lucrări
ce urmează a se executa să fie aprobate ulterior’’
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie nouă '' Construcţie bazin coagulare
cu echipament staţie apă’’
Dl primar mentioneaza ca unul dintre obiectivele de investitii din 2016 este constructia
unui bazin de coagulare cu echipament pentru statia de captare a apei .
Dl Giurculeţ intreabă dacă este suficient acest bazin.
Dl primar raspunde ca da , si mentioneaza ca in ultimele luni consumul de apa a fost
intre 250 – 300 mc/24 ore iar prin constructia acestui bazin se va imbunatatii turbiditattea apei
preluate din raul Orlatel .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Construcţie bazin
coagulare cu echipament staţie apă’’ prin procedura ,,achiziţie directă’’ , precum şi de raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale
nr. 273/2006, modificată şi completată ,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări
de intervenţii, ale Ordinului nr. 863/2008 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor
prevederi din HG nr. 28 /2008 , ale art. 19 din O.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de
servicii , modificată şi completată ulterior ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 9 voturi pentru aprobă realizarea demersurilor
necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Construcţie bazin coagulare cu
echipament staţie apă ’’, cod CPV : 45232430-5

 e aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,, Construcţie
S
bazin coagulare cu echipament staţie apă ’’ , după cum urmează :
Total General : 178.458 lei , exclusiv TVA
Din care valoarea lucrărilor C + M : 117.813 lei , exclusiv TVA
Se trece la următorul punct aflat pe ordinea de zi , întrebări , interpelări.
Dl consilier Albu Ilie întreabă cum se poate rezolva problema şanţului de pe strada
Câmpşorului .
Dl primar răspunde că şanţul trebuie desfundat cu un utilaj , urmand ca in
urmatoarele zile sa fie desfundat.
Dl Giurculeţ întreabă când se va aduce pământ ptr spaţiile verzi de pe str. Câmpului
ptr ca oamenii să inceapă să le amenajeze şi când se va asfalta strada Câmpului .
Dl primar răspunde că deocamdată staţiile de asfalt nu lucreaza nicăieri în judeţ iar
în momentul in care staţiile încep să lucreze se va turna asfalt si pe strada Câmpului .
dinspre Sibiu .

Dl Giurculeţ întreabă cine se ocupă de curăţarea santurilor de la intrarea în Orlat

Dl primar spune că şanţurile aparţin de drumurile judeţene si ca o data sau de 2 ori
pe an Primăria asigura curatarea si cosirea respectivelor santuri .
Dl Giuculeţ propune ca la viitoarea şedinţa de Consiliu Local dl Ihora Nicolae sa îşi
prezinte petiţia .
Dl Părău semnalează că , vis-a- vis de fabrica de cuie canalul s-a înfundat iar dl
Milea spunce că un reprezentant al Primăriei va merge la fata locului pentru a vedea ce se poate
face în acest sens .
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se
declara şedinţa închisă .

PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER
MUNTEAN PETRU

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

