ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
P R O C E S VERBAL
încheiat azi , 28 ianuarie 2016, în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 28
ianuarie 2016, ora 14:00 .
Sunt prezenti 11 consilieri ; absenţi : dl. Bordeanu Valentin şi dl. Muntean Petru .
De asemenea la şedinţă mai sunt prezenţi directorul şi contabilul RPL Ocolul
Silvic Cindrel RA dl Neamţu Ioan şi dl. Achim Nicuşor . De asemene este present şi dl Oprea
Artemiu din partea Postului de Poliţie Orlat .

Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1.
2.
08.01.2016

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

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2015 pentru
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2016
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe
picior ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
6.
Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de vânzare pentru populaţie a masei
lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu
Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA

7.
Proiect de hotărâre privind includerea unei suprafeţe de păşune împădurită
proprietatea Comunei Orlat judeţul Sibiu în fondul forestier proprietatea publică a Comunei Orlat
judeţul Sibiu
8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul

2016.
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO
Sibiu pentru anul 2016
10.

Raport privind modul de executare a Hotărârilor Consiliului Local Orlat pe anul

2015.
11.
Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap pe semestrul II anul 2015 .
12.

Raport privind modul de soluţionare al petiţiilor pe sem I şi sem II an 2015

13.

Întrebări , interpelări
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 11 voturi pentru .

Se alege presedinte de sedinta dna Mitea Ioana Valentina cu 11 voturi pentru .

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

Dna presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privitor la aprobarea
execuţiei bugetare pentru anul 2015 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Şeful de ocol , dl Neamţu Ioan prezintă execuţia bugetară pentru anul 2015 şi
concluzionează ca din punctual său de vedere , avănd în vedere veniturile şi cheltuielile Ocolului
Silvic Cindrel în anul 2015 , s-a obţinut un rezultat bun în anul 2015 .
Dl Giurculeţ întreabă ce reprezintă suma de 58.200 lei de la chirii , şi dacă această
sumă este platită pentru spaţiul unde îşi are sediul Ocolul Silvic Cindrel .

Dl Neamţu răspunde că suma de 58.200 lei reprezintă chiria pentru cantoanele silvice
ale Comunei Orlat .
Dl Giurculeţ mai întreabă de asemenea ce reprezintă suma de 18.548 lei de la
sponsorizări.
Crăciun .

Dl Neamţu şi dl. Achim raspund că suma reprezintă contravaloarea pungilor de

Dl Giurculeţ mai întreabă dacă Primăria Cristian a primit pungi de Crăciun iar dl
Achim răspunde că nu .
Dl Giurculeţ spune că în anul 2015 nu s-au aprobat cheltuieli pentru protocol .
Dl Milea spune că în bugetul de venituri şi cheltuieli din anul 2015 erau şi sume
pentru protocol .
Dl Giurculeţ mai întreabă dacă sunt 2 maşini cumpărate de către Ocolul Silvic şi puse
la dispoziţia celor 2 primari , şi dacă la cheltuielile Ocolului sunt prinşi bani pentru carburanţi ,
asigurări , etc.
Dl Neamţu răspunde că nu sunt cumpărate şi nu se decontează nici un fel de
cheltuieli .
Consiliul Local al Comunei Orlat luând act de prevederile H.C.L. Orlat nr. 12 /
2012 privind reorganizarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA ,
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare contul de execuţie
pentru Regia Publică Locală Ocolul Sivic Cindrel RA pentru anul 2015 , precum şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA
înregistrată la Primăria Comunei Orlat sub nr. 281 / 2016 ,
Ţinând seama de dispoziţiile Ordinului nr. 4075 / 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015, ale Legii contabilităţii nr. 82 /
1991 , republicată , ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale republicată , ale Legii
nr. 500 / 2002 privind finanţele publice , republicată , ale art 14 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 46 / 2008
- Codul Silvic , republicată ,
Cu 11 voturi pentru adoptă hotărârea privind privind aprobarea execuţiei bugetare
pentru anul 2015 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA.

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic
Cindrel RA pe anul 2016 .
 l Neamţu spune că în anul 2016 preţurile la lemn vor stagna sau chiar vor scădea.
D
De asemenea mai spune că în anul 2016 la venituri s-a crescut volumul de masă lemnoasă ,
propunându-se să se încaseze suma de 1.749 mii lei si un profit net de aproximativ 400 mii lei ,
restul cifrelor fiind la nivelul anului 2015 , iar salariile în 2016 vor rămâne la nivelul celor din
2015. ,.
Dl Botoroagă sesizează că există o diferenţă la fondul de salarii între 2015 şi 2016.
Dl Achim spune că diferenţa faţă de 2015 rezultă din faptul ca s-a angajat un mecanic
utilaj şi s-au majorat salariile cu 10 % conform legii .
Dl Botoroagă afirmă că întreabă pentru că vede diferenţă între 2015 şi 2016 .
Dl Achim mai spune că o diferenţă la total cheltuieli provine şi de la cota de 50 l
carburant aprobată pentru fiecare pădurar la deplasarile in teren pentru paza pădurii .
Dl Giurculeţ întreabă de unde apare diferenţa pentru lemnul fasonat la drum auto .
Dl Neamţu spune că din cauza cheltuielilor suplimentare cu exploatarea .
Dl Botoroagă întreabă cum se va proceda cu lemnul pentru agenţii economici.
Dl primar spune că prin licitaţie publică .
Dl Achim spune că în pădure pot intra doar pesoanele juridice care au autorizaţie de
exploatare .
Consiliul Local al comunei Orlat , luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre
aprobare bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Sivic Cindrel RA
pentru anul 2016 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA
înregistrată la Primăria Orlat sub nr. 309 / 2015 ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 14 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 46 / 2008 - Codul Silvic ,
republicată , ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale republicată şi ale Legii nr.
500 / 2002 privind finanţele publice republicată,

Adoptă cu 11 voturi pentru hotărârea privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2016 .
Dna presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea
volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul
forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
 l Neamţu spune că din totalul de 9.400 mc care urmează să se recolteze in anul
D
2016 s-a propus să se aloce 1.400 mc pentru populaţie şi 8.000 pentru industrie .
Dl Botoroagă îi întreabă pe reprezentanţii Ocolulul dacă consideră că ajunge
cantitatea de 1.400 mc pentru populaţie .
Dl Neamţu spune că în anul 2015 s-a propus să se recolteze o cantitate de masă
lemnoasă mai mare pentru că era foare mult lemn căzut . De asemenea mai spune că se poate
creşte volumul masei lemnoase în 2016 dacă se consideră necesar .
Dl Milea îi felicită pe reprezentanţii Ocolului Silvic Cindrel pentru realizările din
anul 2015 şi îşi exprimă speranţa că ceea ce şi-au propus pentru 2016 vor realiza .
Dl Botoroagă spune că revine la solicitarea făcută cu ocazia numirii şefului de
Ocol , anume aceea de a prezenta trimestrial un raport cu activitatesa Ocolului .
Dl Neamţu spune ca se va întocmi şi prezenta un raport trimestrial .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare destinaţia şi volumul de masă
lemnoasă pe picior ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu Comunei
Orlat prin Regia Publiă Locală Ocolul Silvic Cindrel RA , precum şi de raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile H.C.L. Orlat nr. 12 / 2012 privind reorganizarea
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA , prevederile capitolelor VII-IX din titlul III al
Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic şi art. 6 alin. 1 din H.G. 924/2015 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică ,
Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă cu 11 voturi pentru proiectul de hotarare
privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior ce urmează a se recolta în
anul 2016 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic
Cindrel RA .
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre
privind stabilirea preţului de vânzare pentru populaţie a masei lemnoase fasonate la drum auto ce

urmează a se recolta în anul 2016 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Dl Neamţu spune că preţurile propuse de Ocolul Silvic Cindrel sunt aliniate la
preţurile celorlalte ocoale silvice din împrejurimi .
Dl Botoroagă întreabă ce crestere procentuală va fi la preţul masei lemnoase ?
Dl Neamţu spune că este vorba de o creştere de 50% sau chiar peste 50 % , pentru
că exploatarea se va face cu firme specializate şi atestate , perosoanele private nemaiputând să
exploateze lemn din pădure .
Consiliul Local al Comunei Orlat luând în considerare adresa Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Cindrelul RA nr. 281 / 2016 ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local spre aprobare stabilirea preţului de vânzare
pentru populaţie a masei lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din
fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA ,
precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile H.C.L. Orlat nr. 12 / 2012 privind reorganizarea
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA , prevederile capitolelor VII-IX din titlul III al
Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic , art. 61 alin. 1 din H.G. 924/2015 pentru aprobarea
Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică , art. 484
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , art. 29 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale , cu modificările şi completările ulterioare ,
Adoptă cu 11 voturi pentru hotărârea privind stabilirea preţului de vânzare pentru
populaţie a masei lemnoase fasonate la drum auto ce urmează a se recolta în anul 2016 din fondul
forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Dna presedinte de sedinta da citire punctului 7 al ordinii de zi si anume Proiect de
hotărâre privind includerea unei suprafeţe de păşune împădurită proprietatea Comunei Orlat
judeţul Sibiu în fondul forestier proprietatea publică a Comunei Orlat judeţul Sibiu .
Dl Neamţu spune că suprafaţa de 227 ha păşune împădurită cuprinde Izvorul
Comenzii , zona de protecţie a apei , Strâmba Mare . Această suprafaţă va fi cuprinsă în
amenajamentul mic care peste 9 ani va fi inclus în amenajamentul mare care va include şi
suprafaţa de 227 ha .
Având în vedere procesul verbal nr. 1214/14.12.2015 al Conferinţei I de
amenajare pentru avizarea temei de proiectare privind amenajamentul silvic al păşunilor

împădurite aparţinând Comunei Orlat , judeţul Sibiu - U.P. II Orlat precum şi situaţia cantităţilor
fizice realizate şi sondajele efectuate la lucrările de descriere parcelară ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se propune
includerea suprafeţei de 227 ha păşuni împădurite proprietatea Comunei Orlat judeţul Sibiu în
fondul forestier proprietatea publică a Comunei Orlat jueţul Sibiu , precum şi de raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 2 , art. 7 alin. 1 lit. b , art. 12 alin. 1 , art. 17 – art.
21 , art. 24 alin. 1 din Legea nr. 46 / 2008 - codul silvic , cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi pentru adoptă proiectul de
hotarâre privind includerea unei suprafeţe de păşune împădurită proprietatea Comunei Orlat
judeţul Sibiu în fondul forestier proprietatea publică a Comunei Orlat judeţul Sibiu .
Se trece la următorul punct aflat pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2016.
Dl Botoroagă solicită preşedintei de şedintă prezentarea proiectului de hotărâre ,
Dl Milea spune că în fiecare an parcurgem acelaşi buget şi mai bine domnii
consilieri ar pune întrebări acolo unde au neclarităţi .
Dl Oprea întreabă dacă sunt întrebări pentru el pentru că trebuie să se retragă .
Dl primar întreabă ce noutăţi sunt în privinţa lămpilor de la podul de peste râul
Cibin.
Dl Oprea spune că una dintre variante este că nişte copii au aruncat cu pietre şi
au spart becurile , în acest sens trebuind chemaţi părinţii şi făcut cercetări sau a doua variantă ar fi
ca becurile să fi crăpat de la frig .
Dl primar prezintă proiectul de buget pentru anul 2016 şi menţionează că
veniturile sunt de 5.098,20 mii lei şi cheltuielile în sumă de 8.097,94 mii lei .
Dl Giurculeţ afirmă ca i se pare mare suma propusă pentru amenajarea
parcărilor din zona centrală şi de pe strada Cimitirului .
Dl primar spune că suma propusă pentru amenajarea parcărilor din zona
centrală şi de pe strada Cimitirului a fost calculată la nivelul preţului/mp din proiectele vechi , şi
că parcarea va fi amenajată în asa fel încât să se poată intra şi cu maşini mai mari .
Dl Botoroagă întreabă de când a apărut proiectul cu parcarea de la blocuri ?
Dl primar spune că orice consilier poate veni cu propuneri pentru proiecte de
investitii la fel cum a venit in noiembrie dl Giurculeţ cu propunerea amenajarii unei parcarii pe
strada Cimitirului .
Dl Botoroagă spune că se va cheltui o sumă prea mare pentru parcarea de la
blocuri , ca locuitorii de la blocuri în momentul în care au o problemă aşteaptă să le-o rezolve
Primaria şi că nu crede că o să se intre cu maşini mari în parcarea dintre blocuri .
Dl primar spune că parcarea trebuie amenajată în aşa fel încât să se poată intra
şi cu maşina de pompieri care are câteva tone , şi valoarea investiţiei nu este prea mare raportată
la numărul total de locuitori de la blocuri care vor beneficia de această parcare . Menţionează de
asemenea că sunt şi alte străzi pe care au fost realizate investiţii , străzi cu un număr mult mai
mic de locuitori comparativ cu locuitorii de la blocuri .

De asemenea dl primar mai menţionează că orice lucrare de investiţie se face in
baza unui proiect si a unei licitatii , care pot duce la sume mai mici decat cele allocate in bugetul
initial .
Dl Giurculeţ spune că i se pare mare suma de 30 mii lei pentru studii şi
documentaţii pentru strategia de dezvoltarea a comunei şi întreabă la ce foloseşte această
strategie.
Dl primar răspunde că strategia de dezvoltarea a comunei este necesară la
depunerea documentaţiei pentru accesarea fondurilor europene .
Dl Giurculeţ întreabă de asemenea ce reprezinta suma de 3 mii lei de la studii şi
documentaţii strada Câmpului , iar domnul Primar răspunde ca reprezintă contravaloarea cătorva
avize necesare în vederea finalizării lucrării .
Dl Giurculeţ întreabă ce se întâmplă cu rămăşitele de la sfârşitul anului si cum
de s-a ajuns la ele , iar dl primar răspunde că sunt unele societăţi de pe raza comunei care intră în
insolvenţă nemaiputănd să îşi plătească taxele .
Dl Giurculeţ afirmă că pe vremea când era director la SC ORLATEX SA ,
taxele şi impozitele datorate de societate erau achitate la zi .
Dl Botoroagă spune că a constatat ca firma de ,, la cuie’’ executa lucrari de
amenajare şi că în urma lucrărilor care se efectuează acolo s-a stricat strada Fabricii şi întreabă
cine raspunde de reparaţia străzii .
Dl viceprimar spunde ca de asfaltare se ocupă SC TERRA BUILDING SRL ,
conform unui contract .
Dl Botoroagă mai spune de asemenea că , referitor la viitorul teren
multifunctional de sport , din cunoştinţele sale terenul de tenis trebuie să fie rigid şi dur iar cel de
fotbal trebuie să aibă suprafaţa ca o perie .
Dl primar spune că , în funcţie de studiul care urmează să se facă , în paralel
cu terenul de fotbal poate există posibilitatea amenajării unui teren de baschet , handbal sau volei .
Dl Botoroagă întreabă ce se poate face în vederea amenajării curţii de la
grădiniţă şi de ce nu este prezent la sedinţa si directorul şcolii , iar dl primar spune ca dl Popa a
participat la o şedinţă la Inspectorat .
De asemenea dl primar mai menţionează că în măsura în care se primesc bani
de la Ocol , se va face rectificare bugetară si se va propune realizarea unui nou obiectiv de
investiţii pentru amenajarea curţii grădiniţei .
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , luând act de expunerea de motive
la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului
Local aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2016 , precum şi pe cele ale raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice
Sibiu nr. 33 / 29.12.2015 precum şi Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 4 / 21.01.2016,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 2 alin. 1 pct. 50 şi 51 , art. 5 alin. 6 şi art. 26 al
Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339 /2015 , art. 39 alin. 6 din Legea nr. 273 / 2006 privind
finanţele publice locale , modificată şi completată , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice
, cu modificările şi completările sale ulterioare , Ordinul nr. 4075/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 ,

Cu 11 voturi pentru aprobă bugetul local al Comunei Orlat pentru anul 2016 , la
venituri în suma de 5.098,20 mii lei şi la partea de cheltuieli în sumă de 8097,94 mii lei , conform
tabelului de mai jos :
BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT DETALIAT LA VENITURI PENTRU ANUL 2016
mii lei

Din care
03.2A
03.2A.18
04.2A
04.2A.01
04.2A.04
07.2A
07.2A.01
07.2A.01.01
07.2A.01.02
07.2A.02
07.2A.02.01
07.2A.02.02
07.2A.02.03
07.2A.50
11.2A
11.2A.02
11.2A.06
16.2A
16.2A.02
16.2A.02.01
16.2A.02.02
16.2A.03
16.2A.50
30.2A
30.2A.05
34.2A
34.2A.02
35.2A
35.2A.01
36.2A
36.2A.06
36.2A.50

TOTAL VENITURI BUGET LOCAL 2016
Venituri pentru secţiunea de funcţionare
Impozitul pe venituri din transfer proprietate
Transferul proprietăţilor imobiliare
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
ptr.echilibrarea bugetelor locale
Impozite şi taxe pe proprietate
Impozite şi taxe pe clădiri
Impozit pe clădiri pf
Impozit pe clădiri pj
Impozite şi taxe taxe pe teren
Impozit pe teren pf
Impozit pe teren pj
Impozit pe teren extravilan
Alte impozite şi taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA ptr.finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor
Sume defalcate din TVA ptr.echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor
Impozit pe mijloace de transport
Impozit pe mijloace de transport deţinute de PF
Impozit pe mijloace de transport deţinute de PJ
Taxe şi tarife ptr.eliberarea de licenţe şi autorizaţii de
funcţionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor
Venituri din proprietate
Venituri din concesiuni şi închirieri
Venituri din taxe administrative, eliberări permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi,penalităţi şi confiscări
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit legii
Diverse venituri
Taxe speciale
Alte venituri

5098.2
3554.3
10
10
1716
400
1316
285.2
182
102
80
103
32
16
55
0.2
2379
2035
344
133
120
80
40
10
3
110
110
6
6
50
50
408
8
400

37.2A.03
42.2A
42.2A.34

37.2A.04

Vărsăminte din secţiunea de funcţionare ptr.finanţarea
secţiunii de dezvoltare
Subvenţii de la bugetul de stat
Subvenţii ptr.acordarea ajutorului ptr. încălzirea locuinţei cu
lemne,cărbuni,combustibili petrolieri
Venituri pentru secţiunea de dezvoltare din care :
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare

-1543.9
1
1
1543.9
1543.9

BUGETUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT DETALIAT LA CHELTUIELI PENTRU ANUL
2016
mii lei
BUGET ANUAL PE ANUL 2016
CAP.
TITLU
PREVEDERI
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2016
8097.94
10 CH. DE PERSONAL
2223
TOTAL BUGET 2016
20 BUNURI ŞI SERVICII
835.8
50 FOND REZERVĂ
150
55 ALTE TRANSFERURI
2
57 ASISTENŢĂ SOCIALĂ
240.5
59 ALTE CHELTUIELI
105
71 CH. DE CAPITAL
4541.64
DIN CARE:
TOTAL CH. SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE
3554.3
TOTAL CH. SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE
4543.64
CAPITOLUL.
TITLU
PREVEDERI
51.2A AUTORITĂŢI
576
EXECUTIVE
10 CH. DE PERSONAL
420
20 BUNURI ŞI SERVICII
149
55 ALTE TRANSFERURI
2
59 ALTE CHELTUIELI
5
DIN CARE
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
574
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
2
54.2A ALTE
220.5
SERV.PUBLICE
GENERALE
10 CH. DE PERSONAL
56
20 BUNURI ŞI SERVICII
14.5
50 FOND DE REZERVĂ
150
DIN CARE
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
220.5
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
0

61.2A ORDINE
PUBLICĂ ŞI
SIG.NAŢIONALĂ

44

10 CH. DE PERSONAL

21

20 BUNURI ŞI SERVICII
71 CH. DE CAPITAL

23
0

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

44
0

DIN CARE

65.2A ÎNVĂŢĂMÂNT
10 CH.DE PERSONAL
20 BUNURI ŞI SERVICII

1708
1481
227

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

1708
0

DIN CARE

67.2A CULTURĂ
RECREERE ŞI
RELIGIE

DIN CARE

574.4

10 CH. DE PERSONAL
20 BUNURI ŞI SERVICII
59. Alte cheltuieli (Susţinerea cultelor)
71 CH. DE CAPITAL
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

68.2A ASIG.ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ

DIN CARE

18
87.4
100
369
205.4
369
375.5

10 CH.DE PERSONAL
57 ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

70.2A LOCUINŢE
SERVICII ŞI
DEZV.PUBLICĂ

135
240.5
375.5
0
783.4

20 BUNURI ŞI SERVICII
71 CH.DE CAPITAL

187.4
596

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

187.4
596

DIN CARE

74.2A PROTECŢIA
MEDIULUI

450.5
10 CH.DE PERSONAL
20 BUNURI ŞI SERVICII
71 CH.DE CAPITAL

92
104.5
254

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

196.5
254

DIN CARE

83.2A AGRICULTURĂ
SILVICULTURĂ
PISCICULTURĂ ŞI
VÂNĂTOARE

48

20 BUNURI ŞI SERVICII
71 CH.DE CAPITAL

18
30

CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE

18
30

DIN CARE

84.2A
TRANSPORTURI

3317.64
20 BUNURI ŞI SERVICII
71 CH.DE CAPITAL

25
3292.64

DIN CARE
CHELTUIELI DE FUNCŢIONARE
25
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
3292.64
De asemenea se aprobă programul de investiţii pentru anul 2016 , programul
achiziţiilor publice pentru anul 2016 şi utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2015 în sumă
de 2.999,74 mii lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
 e trece la punctul 9 aflat pe ordinea de zi , şi anume Proiect de hotărâre privind
S
aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2016 .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care acesta propune Consiliului Local aprobarea cotizaţiei Comunei
Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2016 , precum şi pe cele ale raportului de specialitate
întocmit în acest sens ,
Având în vedere calitatea de membru a Comunei Orlat în Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ECO Sibiu şi Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu nr
10/09.12.2015 privind aprobarea modificării Hotărârii ADI ECO Sibiu NR. 1/15.04.2014 ,
aprobarea Organigramei revizuite , aprobarea cotizaţiei de membru pe anul 2016 , aprobarea

numirii doamnei Elena Oancea ca membru în Comisia de cenzori şi aprobarea documentaţiei
revizuite pentru delegarea prin concesiunea activităţii de operare a staţiei de compostare Târnava ,
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi pentru aprobă
cotizaţia Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2016 în cuantum de 150 lei / lună,
respectiv 1.800 lei / an.
Dl Botoroagă menţionează că ar fi bine să apară un articol în ziarul local cu taxele
ADI ECO SIBIU .
Se prezintă următoarele puncte ale ordinii de zi , şi anume 3 rapoarte de informare
, respectiv Raport privind modul de executare a Hotărârilor Consiliului Local Orlat pe anul 2015.
, Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul II anul 2015 şi Raport privind modul de soluţionare al petiţiilor pe sem I şi sem II an
2015 , rapoarte de care Consiliul Local al Comunei Orlat ia act fără obiecţii .
Se trece la următorul punct aflat pe ordinea de zi , întrebări , interpelări.
Dl primar revine cu solicitarea de a se găsi o destinaţie pentru clădirea de pe colţ ,
cea de la intersecţia străzilor Grănicerilor cu Săliştii .
Dl Botoroagă propune o acţiune de ecologizare a răurilor de pe raza localităţii
Orlat .
Dl primar spune că în trecut s-a procedat la o astfel de acţiune , au fost mobilizaţi
oameni şi utilaje , iar după 2-3 zile de la acţiunea respectivă situaţia era aceeaşi ca înainte de
curaţare .
Dl Giurculeţ este de părere că dacă nu revine bunul simţ , orice acţiune va fi fără
rezultat , pentru că după câteva zile situaţia va fi aceeaşi .
Dl Giurculeţ întreabă dacă este posibilă montarea unui hidrant pe strada Câmpului
iar dl primar spune că se va ţine cont de această solicitare .
Dl Giurculeţ mai intreabă de asemenea dacă se poate lua vreo măsură în privinţa
utilajelor expuse la Complex , iar dl primar spune că utilajele respective se află pe o proprietate
privată .
Dl Bumbea întreabă când va ajunge gazul pe strada Lungă , iar dl primar spune că
se va face un anunţ pentru a se vedea căte persoane din zonele unde nu există conducţă de gaz ar fi
interersate de o posibilă branşare .
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se
declara şedinţa închisă .

PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER

MITEA IOANA VALENTINA

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

