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

Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 26 mai
2016, ora 09:00 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : dna Mitea Ioana si dl Părău Gheorghe .

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

1.
2.
21.04.2016

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de

3. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de Administraţie al
RPL Ocolul Silvic Cindrel RA
4.
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Comunei Orlat , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 si validat prin H.G. nr. 978 /
2002
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico
- economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat,
comuna Orlat , judeţul Sibiu ''
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ,, Modernizare
reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu ''
7.

Întrebări , interpelări
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi pentru .
Se alege presedinte de sedinta dl Albu Ilie cu 11 voturi pentru .

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 21
aprilie 2016.
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără
obiecţii.

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privitor numirea unui
membru în Consiliul de Administraţie al RPL Ocolul Silvic Cindrel RA
 l primar mentioneaza ca in sedinta din luna martie , prin Hotararea Nr. 27 / 2016
D
privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliul de administraţie al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei Orlat , s-a cosntituit
comisia de selctie care a stabilit criteriile de selecţie a administratorilor cu luarea în considerare a
specificului şi complexităţii activităţii regiei autonome . Mai mentioneaza ca s-a depus un singur
dosar si dupa parcurgerea tututror etapelor , în urma evaluarii conform criteriilor stabilite ,
comisia de selectie a declarat candidata admisă si propune pe dna Mitea Delia - Maria ,
reprezentant în Consiliul de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA ,
potrivit art. 5 alin. 2 lit b din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice .
Având în vedere procesul verbal nr. 3045 / 12.05.2016 prin care comisia de selecţie
constituită în vederea selectării unui membru în Consiliul de Administraţie al RPL Ocolul Silvic
Cindrel RA , dupa parcurgerea tuturor criteriilor de selecţie , propune numirea dnei Mitea Delia Maria , membru în Consiliul de Administraţie al RPL Ocolul Silvic Cindrel RA ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local Orlat numirea unui membru în Consiliul de
Administraţie al RPL Ocolul Silvic Cindrel RA , precum şi pe cele ale raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de H.C.L. Orlat nr. 12 / 2012 privind reorganizarea Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Cindrel RA ,
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 lit. a , art. 5 alin. 2 lit. b şi alin. 3 din
O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 11 voturi pentru numeste pe dna Mitea Delia Maria , CNP 2720526323936, domiciliată în Mun. Sibiu , str. Haţegului , nr. 1 , sc. D , et. 4 , ap.
56 , membru în Consiliul de Administraţie al RPL Ocolul Silvic Cindrel RA , urmând ca art. 19
alin. 2 pct. 2 din Statutul şi Actul Constitutiv al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA
aprobate prin HCL Orlat nr. 12 / 2012 privind reorganizarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
Cindrel RA ,  sa se modificice şi sa aiba următorul cuprins:

,, Art. 19 alin. 2 pct. 2. : Mitea Delia – Maria , CNP 2720526323936, domiciliată în Mun. Sibiu ,
str. Haţegului , nr. 1 , sc. D , et. 4 , ap. 56 , în calitate de MEMBRU,,

 e trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv modificarea Inventarului
S
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orlat , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 si
validat prin H.G. nr. 978 / 2002 .
Dl Botoroagă întreabă dacă nu ar putea intra si strada de langa casa dr. Ioani în aceasta
modificare iar dl viceprimar Milea raspunde ca acel teren figureaza ca si cale de hotar .
Luând act de proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care acesta
propune modificarea poziţiei nr. 6 din ,, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Orlat ’’ , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 şi raportul
de specialitate întocmit în acest sens ,
Având in vedere ,,Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat’’
, astfel cum a fost aprobat H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Sibiu , precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Sibiu , anexa nr. 42 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat ,
Ţinând seama de prevederile art. 7 lit. a din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia şi pct. III.1. din anexa la Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia,
Luând în considerare prevederile art. 58 şi art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată ,
Consiliul Local al Comunei Orlat adoptă cu 11 voturi pentru hotărârea privind
modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Orlat , aprobat
prin H.C.L. nr. 21/ 2001 si validat prin H.G. nr. 978 / 2002 .
Poziţia nr. 6 din ,,Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat’’ ,
astfel cum a fost aprobat H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002 privind atestarea
domeniului public al judeţului Sibiu , precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Sibiu , anexa nr. 42 – Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Orlat , se
modifică şi va avea următorul cuprins:
Nr.
crt

Poz. in Codul Denumirea
registru
de
bunului
clasifi
care

Elemente de identificare

Anul
Valoarea Situaţia juridică actuală
dobindirii de inventar
sau dupa caz
al darii in
folosinta
Denumire act
Nr.
proprietate sau actului

Da
actu

orice alt act
doveditor
0
6

1

2

3

4

1.3.7.2. STRADA TOP. 1935 , 1978 , 2017 , 2057 , 2063 ,
NOUĂ
2091 , 2116 , 2130 , 2156 , 2163

5

6

7

8

9

0

O.G.

43

199

CF 100787 TOP 1444a/38/1 , CF 441
TOP 1444a/1/1/1/14 , CF 441 TOP
1444a/1/1/1/15 ;
S = 3,34 HA ; L = 3,4 KM

Primarul Comunei Orlat va întreprinde demersurile necesare în vederea

promovării , prin intermediul Consiliului Judeţean Sibiu , a proiectului de hotărâre de Guvern
vizând modificarea şi completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 978 / 2002 .

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea studiului
de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,,
Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu ''
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat prin care se
propune aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul
de investiţie ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' ,
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 11 voturi pentru aprobă Studiul de Fezabilitate şi
indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare reţele străzi în
localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' , după cum urmează :
Total General : 5.693.345 lei , inclusiv TVA
Din care valoarea lucrărilor C + M : 4.883.426 lei , inclusiv TVA
Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 1 , care
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta .
Dl prersedinte da citire proiectului de hotarare privind aprobarea implementării
proiectului ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' .
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f)
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Orlat, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat cu nr. 3239/23.05.2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 3238/23.05.2016, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
c)
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Orlat,

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiţiilor publice de interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Orlat nr. 35/2016 privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 11 voturi pentru aprobă implementarea proiectului
,, Modernizare reţele străzi în localitatea Orlat, comuna Orlat , judeţul Sibiu '' , denumit în
continuare Proiectul.

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.,
potrivit legii.
Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.
Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Se trece la următorul punct aflat pe ordinea de zi , întrebări , interpelări.
Dl Giurculeţ întreabă când se va aducde pământ pentru spaţiile verzi de pe strada
Câmpului .
Dl primar raspunde ca mai sunt cateva lucruri de rezolvat cum ar fi partea de canal ,
bazinul de pompe , capaccele de canal , abia apoi putând fi adus pamantul pentru spatii verzi .
Dl Giurculeţ mai intreaba de asemenea care este termenul pentru finalizarea lucrarii .
Dl primar raspunde ca lucrarea respectiva a avut teremen contractual de 1 an .
Dl Giurculet afirma ca dupa parerea dansului o strada cum este strada Câmpului putea
fi finalizata in 2-3 luni .
Dl Botoroaga mentioneaza ca isi doreste ca pe viitor , viitorii consilieri sa aiba
atitudine , sa se discute fiecare proiect pe comisii si ureaza tuturor suscces in alegeri .
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se declara
şedinţa închisă .

PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER
ALBU ILIE

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

