ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
P R O C E S VERBAL
încheiat azi , 31 MARTIE 2016, în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 31 martie
2016, ora 14:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri, 1 loc de consilier local fiind vacant . Absenţi : Mai este prezent de asemenea directorul Scolii Generale Ion Pop Reteganul , dl Popa
Ioan Valentin .
Inainte de deschiderea sedintei dl viceprimar ii adreseaza dl director rugamintea ca in
termen de 2-3 saptamani sa intocmeasca un tabel care sa cuprinda pe categorie de varsta si clase ,
optiunea parintilor fiecarui copil cu privire la frecventarea unui program after school .
Dl director mentioneaza ca nu a existat nici o solicitare in acest sens pana in prezent .
Mai mentioneaza de asemenea ca in fiecare an se cer posturi si intreaba cine se va aocupa de acest
after school .
Dl viceprimar spune ca mai intai trebuie vazuta optiunea parintilor si abia apoi sa ne
preocupam de posturi , ptr ca de sursa de finantare se va ocupa Primaria .
Dl director spune ca trebuie prezentat parintilor ce reprezinta after school : mancare
somn , program lectii si ce costuri presupune acest program .
Dl viceprimar il inbtreaba pe dl director daca este adevarat ca a fost contactat pentru
derularea unui proiect European care avea ca tematica invatarea limbii engleze , iar in program
erau cuprinse 20 de scoli care urmau sa primeasca un nr de 20 de tablete , 2 scoli au refuzat
participarea , iar una dintre ele a fost Scoala Generala Ion Pop Reteganul din Orlat .
Dl director mentioneaza ca la nivelul scolii exista un consilier educativ , ca s-a
consultat cu el si nu a considerat oportuna participarea la acest program pentru ca se iscau tot felul
de discutii ptr aceste tablete si nu a vrut sa faca discriminare .
Dl Giurculeţ spune ca , ar fi bine totusi ca parintii sa cunoasca costul mesei ptr after
school , ptr ca este importanta si aspectul acesta .

Dl primar spune ca este nevoie de un aviz sanitar in ceea ce priveste masa , eventual
un contract cu o firma de catering . De asemenea mai mentioneaza ca Primaria va pune la
dispozitie spatii , utilitati si eventual 1 sau 2 cadre didactice .
Dl viceprimar este de parere ca pretul pentru masa ar putea fi diferit in functie de
numarul portiilor.
Dl director mentioneaza ca legat de after school , tot mai putine scoli au after
school ptr ca cu acest program , copii dupa lectii merg si mananca si se apuca iar de lectii iar
programul unui prescolar ar trebui sa fie altul dupa cursuri sa manance , sa doarma 1-2 ore , lectii
, joaca si somn. Mai spune de asemenea ca in strainatate nu exista after school si ca nu considera
ca este in beneficial copiilor un program de after school .
Dl Botoroagă spune ca este dezamagit de curatenia de la scoala si gradinita din
Orlat . Ii mai spune dlui director ca curtea gradinitei arata sub orice critica si ar dori mai multa
implicare din partea conducerii scolii. De asemenea mai spune ca ar dori o mai buna gestionare a
consumului de gaz , ca s-ar putea monta un termostat ptr ca de vineri dupaamiaza pana luni
dimineata sa fie redus consumul de gaz , si ca anul trecut s-a interzis de catre conducere oprirea
caldurii la gradinita .
De asemenea dl Botoroagă îşi arata nemultumirea fata de curatenia din fata celor
trei cladiri ale scolii .
Dl director spune ca centralele au termostat , iar in ceea ce priveste curatenia
femeile de serviciu au un normativ , mai spune ca la cladirea din fata primariei este o singura
femeie care se ocupa de cladirea scolii , curtea scolii si sala de sport. Cealalta femeie are 2 cladiri
si curtea scolii .
Mai spune ca anul trecut in luna februarie , la ARACIP , 2 doamne au verificat de
la absente pana la portofoliile copiilor , din 43 indicatori de performanta in urma acestui control
au obtinut 40 calificative de foarte bine si trei de bine si ca putine scoli din judetul Sibiu au obtinut
asemenea calificative .

Dna secretar si dl primar spun ca s-a suplimentat ordinea de zi prezentata initial cu
2 proiecte de hotarare pentru RPL Ocolul Silvic Cindrel RA
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.
26.02.2016
3.

Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local

4.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2016

5.
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru
anul şcolar 2016 - 2017
6.
Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 / 2012
referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care
reprezintă cazuri sociale
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de
stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţe
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
unele obiective de investiţii din anul 2016
9.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe raza Comunei Orlat
10.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 7 / 2016 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
11.
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în
consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea
Comunei Orlat
12.

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

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26
februarie 2016.
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără
obiecţii.

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privitor la validarea
mandatului unui consilier local .

Consiliul local al Comunei Orlat luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre privitor la validarea mandatului unui consilier local , precum și raportul de specialitate
întocmit în acest sens ,
Luând în considerare procesul verbal al comisiei de validare încheiat în data de
31.03.2016 , privind legalitatea alegerii dlui Albu Ioan consilier local pe baza documentelor
întocmite şi înaintate de Biroul electoral de circumscripţie nr. 44 Orlat , ca rezultat al alegerii
autorităţilor administraţiei publice locale din data de 10 iunie 2012 , H.C.L. Orlat nr. 13 / 2016
prin care s-a declarat vacant un loc de consilier local de pe lista Partidului Democrat Liberal ,
adresa Organizației județene a PNL Sibiu nr. 72 / 24.03.2016 prin care se confirmă apartenența
politică la PNL a dlui Albu Ioan , următorul supleant pe lista Partidului Democrat Liberal la
alegerile locale din data de 10 iunie 2012 ,
Luând act de dispozițiile art. 6 alin. 2 al Legii nr. 393 / 2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ,
Cu 12 voturi pentru adoptă hotărârea privind validarea mandatului dlui Albu Ioan
La acest punct dnul Albu Ioan depune si juramantul de credinta in fata consiliului
local
Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2016
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 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 ,
Î n aplicarea Deciziei Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu
nr. nr.1/15.02.2016 cu privire la influenţele cu care se modifică sumele defalcate din TVA pentru
finanţarea chltuielilor descentralizate şi având în vedere încasările suplimentare înregistrate la
bugetul local al Comunei Orlat
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 I anul 2016 ,
precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare H.C.L. nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului local al
Comunei Orlat pe anul 2016 ,
Consiliul Local al Comunei Orlat adoptă cu 13 voturi pentru hotărârea privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul I anul 2016 , urmand ca bugetul local al Comunei Orlat
sa se rectifice cu suma de 1.751 mii lei la venituri si 1.751 mii lei la cheltuieli astfel :
NR.
CRT
1.

INDICATORI
Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul

COD
CONT
11.02.02

VENITURI
+23

CHELTUIELI

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

comunelor,oraşelor şi municipiilor din care
pentru:
Finanţarea acordării stimulentului educaţional
sub formă de tichete sociale ptr.grădiniţă
Venituri din valorificarea unor bunuri ale
instituţiilor publice
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat
Subvenţii de la BS către Bugetele locale
necesare susţinerii derulării proiectelor
finanţate din FEN postaderare
Sume primite în contul plăţilor efectuate în
anii anteriori
Vărsăminte din SF pentru susţinerea
cheltuielilor SD
Vărsăminte din SF
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI SD
TOTAL VENITURI
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI
EXTERNE
AUTORITĂŢI EXECUTIVE
Bunuri şi servicii
ÎNVĂŢĂMÂNT
ALTE CH. ÎN DOMENIUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Asistenţă socială
Ajutoare sociale
Tichete de creşă şi tichete sociale ptr.grădiniţă
ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR
Ch.de capital
Alte active fixe
(amenajare curte grădiniţă)
LOCUINŢE, SERVICII ŞI
DEZV.PUBLICĂ
ALIMENTARE CU APĂ
Bunuri şi servicii
ILUMINAT PUBLIC
Bunuri şi servicii
ALTE SERV.ÎN DOM. LOCUINŢELOR,
SERVICIILOR ŞI DEZV.COMUNALE
Bunuri si servicii
PROTECŢIA MEDIULUI
CANALIZARE ŞI TRATAREA APELOR
REZIDUALE
Bunuri şi servicii
TRANSPORTURI
STRAZI

39.02.01

+130.4

39.02.07

+4.5

42.02.20

+803.63

45.02.04.02

+789.47

37.02.03

+74

37.02.04

-74
97
1654
1751

51.2A

+5

51.02.01.03
20
65.2A
65.2A.50

+5
+5
+63
+23

57
57.02
57.02.03
65.2A.03.01
71
71.01.30

+23
+23
+23
+40
+40
+40

70.2A

+29

70.20.05
20
70.2A.06
20
70.2A.50

+15
+15
+4
+4
+10

20
74.2A
74.2A.06

+10
+25
+25

20
84.2A
84.2A.03.03

+25
+1614
+1614

13.

Ch.de capital
Alte active fixe
ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
TURISM
Bunuri şi servicii
Contrib.ale adm.locale la realizarea unor
lucrări şi serv.de interes public local în baza
unor convenţii sau contracte
TOTAL CHELTUIELI SF
TOTAL CHELTUIELI SD
TOTAL SF
TOTAL SD
TOTAL

71
71.01.30
87.2A
87.2A.04
20
20.19

+1614
+1614
+15
+15
+15
+15

+97
+1654
+1751

+97
+1654
+97
+1654
+1751

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind reorganizarea
Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2016 - 2017
Dna secretar mentioneza ca in luna decembrie 2015 s-a trimis catre Inspectoratul
Scolar Judetean Sibiu proiectul de hotarare privind reorganizarea Reţelei şcolare din Comuna
Orlat , pentru anul şcolar 2016 – 2017 si la mijlocul lunii martie s-a obtinut din partea
Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu avizul conform pentru reorganizarea retelei scolare .
Consiliul Local al Comunei Orlat luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat prin care se propune Consiliului Local reorganizarea reţelei şcolare din Comuna
Orlat , pentru anul şcolar 2016 - 2017 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Urmare a adresei nr. 7646 / 15.01.2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu
prin care se acordă avizul conform pentru reorganizarea reţelei şcolare din Comuna Orlat ,
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 4, ale art. 61 alin. 2 şi alin. 5 din Legea
educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
prevederile Ordinului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 6564 / 2011
privind aprobarea Procedurii de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul
naţional de învăţământ preuniversitar ,
Adoptă cu 13 voturi pentru proiectul de hotarare privind reorganizarea Reţelei şcolare
din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2016 - 2017

Se dă citire punctului 6 al ordinii de zi şi anume completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr.
76 / 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de distribuţie electrică stradală a
persoanelor care reprezintă cazuri sociale .
Dl primar spune că s-au depus 2 cereri in vederea efectuarii unor anchete sociale , in
urma anchetelor s-a constatat ca persoanele reprezinta cazuri sociale , si se impune completarea

anexei la hotararea privind racordarea la reţeaua de distribuţie electrică stradală a persoanelor care
reprezintă cazuri sociale .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se propune
completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 / 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de
distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă cazuri sociale , urmând ca ulterior , în
baza hotărârii adoptate şi a adeverinţelor eliberate , persoanele nominalizate prin prezenta să se
prezinte la SDEE Sibiu în vederea obţinerii Avizului Tehnic de Racordare , precum şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de prevederile H.G. nr. 90 / 2008 pentru aprobarea Regulamentului
privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public , ale art. 61 alin. 1 al Legii
nr. 24 / 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ,
republicată ,
Consiliul Local al Comunei Orlat adopta cu 13 voturi , Proiectul de hotărâre privind
completarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 76 / 2012 referitoare la aprobarea racordării la reţeaua de
distribuţie electrică stradală a persoanelor care reprezintă cazuri sociale , urman d ca anexa sa se
completeze cu urmatoarele persoane :
Nr
crt
1
2

Numele si prenumele

Faur Maria - Ruxanda
Gheorghica Elena

CNP

Domiciliul

Adresa imobilului care
urmează să fie racordat

2930607324782
2800507324841

Orlat , nr. 126 A
Orlat , nr. 131 K

Orlat, nr. 126 A
Orlat, nr. 131 K

Dl presedinte da citire proiectului de hotarare privitor la aprobarea modalităţii de
identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţe .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune
Consiliului Local aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional
sub forma tichetelor sociale pentru grădiniţe precum şi raportul de specialitate întocmit în acest
sens ,
Ţinând seama de prevederile art. 4 alin 2 din Legea nr. 248/2015 privind stimularea
participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
În conformitate cu prevederile:
H.G. nr. 15 / 2016 pt. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind
din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pt. grădiniţă
Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ,
Legii nr. 272 / 2004, privind protecţia şi promovoarea drepturilor copilului, cu
modificările şi completările ulterioare ,
Legii asistenţei sociale 292 / 2011 cu modificările şi completările ulterioare ,
Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare ,
Legii nr. 277 / 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi
completările ulterioare ,

Legii nr. 273 / 2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind finanţele
publice locale şi a Legii nr. 339 / 2015 a bugetului de stat pe 2016 ,
Consiliul Local al Comunei Orlat , adoptă cu 13 voturi pentru proiectul de hotarare
privitor la aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional sub
forma tichetelor sociale pentru grădiniţe .
Prin aceasta hotarare se aprobă ca modalitate de identificare a beneficiarilor de
stimulent educaţional, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015, privind stimularea participării în
învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate:
a) desemnarea persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială din cadrul Primăriei Comunei
Orlat cu responsabilităţi în implementarea Legii nr. 248/2015;
b) informarea părinţilor sau a reprezentanţilor legali ai preşcolarului de către cadrele didactice
din unităţile de învăţământ de pe raza comunei Orlat , care vin in contact direct cu aceştia
c) persoanele desemnate din cadrul Primăriei Comunei Orlat identifică toţi copiii eligibili, cu
vârsta între 3 - 6 ani, din Comuna Orlat, prin corelarea listelor de la medicii de famile, lista
preşcolarilor înscrişi la Grădiniţa cu program normal Orlat , registrul de naşteri - stare
civilă, registrul agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocaţie de stat şi alte beneficii,
precum şi prin vizite din uşă în uşă.
Primarul localităţii Orlat facilitează aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 248/2015 şi a
normelor şi procedurilor de aplicare şi se implică în rezolvarea situaţiilor identificate:
a) În cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu în altă localitate,
primăria unde locuieşte efectiv familia trebuie să solicite de la primăria localităţii de
domiciliu un document din care reiese că reprezentantul legal nu a solicitat şi acolo
acordarea tichetelor sociale pentru grădiniţă.
b) În cazul în care reprezentantul legal al copilului are adresa de domiciliu într-o localitate,
iar copilul merge la o grădiniţă în altă localitate, titularul va ridica tichetele sociale pentru
grădiniţă de la primaria localităţii unde are domiciliul.
c) În cazul în care un copil are domiciliul în localitatea X, locuieşte efectiv în localitatea Y şi
îşi duce copilul la grădiniţă în Z, titularul va primi tichetele sociale pentru grădiniţă de la
primăria localităţii unde locuieşte efectiv, după ce în prealabil primăria unde locuieşte
efectiv familia, a solicitat de la primăria localităţii de domiciliu un document din care
reiese că reprezentantul legal nu a solicitat şi acolo acordarea tichetelor sociale pentru
grădiniţă.
d) Dacă părinţii sunt despărţiţi în fapt, se stabileşte prin anchetă socială cu cine locuieşte
copilul; dacă părinţii locuiesc în localităţi diferite, primăriile pot face schimb de informaţii
pentru a evita ca ambii părinţi să solicite tichete sociale pentru grădiniţă.

Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si anume Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii din anul 2016
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat prin care se
propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru unele obiective de investiţii din anul
2016 , 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, pevederile 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 13 voturi pentru aprobă realizarea demersurilor
necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă
,, Amenajare parcare str.
Cimitirului’’ , cod CPV : 45223300-9
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,, Amenajare
parcare str. Cimitirului ’’ , după cum urmează :
Total General : 66.673,65 lei , exclusiv TVA
Din care valoarea lucrărilor C + M : 66.673,65 lei , exclusiv TVA
Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 1 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
Se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de
investiţie nouă ,,Construcţie parcare zona centrală blocuri ’’ , cod CPV : 45233161-5
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii ,,Construcţie
parcare zona centrală blocuri ’’ , după cum urmează :
Total General : 124.366,68 lei , exclusiv TVA
Din care valoarea lucrărilor C + M : 124.366,68 lei , exclusiv TVA
Se aprobă lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei nr. 2 ,
care face parte integrantă din prezenta şi se anexează la aceasta .
 l presedinte da citire proiectului de hotarare privitor la actualizarea Planului de
D
analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat
 onsiderând necesară şi oportună actualizarea H.C.L. Orlat nr. 9 / 2013 privind
C
aprobarea Planului – propriu de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat ,
Luând în considerare dispoziţiile art. 4 alin. 2 coroborat cu art. 13 lit. ,,a’’ ale Legii nr.
307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor , precum şi dispoziţiile Ordinului nr. 132 / 2007
pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor şi a
Structurii – cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
Consiliul Local al Comunei Orlat adopta cu 13 voturi pentru proiectul de hotarare
privitor la actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat ,
conform anexei nr. 1 la proiectul de hotarare .
Dl presedinte da citire proiectului de hotarare privitor la modificarea art. 1 al HCL nr.
7 / 2016 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 .
 l primar mentioneauza ca aconform noilor reglementari , lemnul trebuie vandut din
D
rampa sau depozit , nemaifiind fiind permis accesul persoanelor fizice in padure .
331 / 2016 ,

Luând în considerare adresa Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrelul RA nr.

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 , art. 59 alin. 1 şi 2 din Legea 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative , republicată ,
Se adopta cu 13 voturi pentru modificarea art. 1 al HCL nr. 7 / 2016 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 astfel :
Articolul 1 al H.C.L. nr. 7 / 2016 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 se modifică
şi va avea următorul cuprins:
,, Art.1 : Se stabileşte preţul 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 astfel :
Sortiment (diametru la capăt subţire )
Lemn lucru răşinoase gros ( > 34,1 cm)
Lemn lucru răşinoase mijlociu (20,1 – 34 cm )
Lemn lucru răşinoase subţire ( <= 20 cm )
Lemn foc răşinoase
Lemn foc foioase tari
Lemn foc foioase moi
Lemn lucru fag gros ( >40 cm )
Lemn lucru fag mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn fag subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru stejar gros ( >40 cm )

Preţ cu TVA lei/mc
180
150
110
65
110
75
150
130
110
180

Lemn lucru stejar mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn stejar subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru diverse tari gros ( >40 cm )
Lemn lucru diverse tari mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn diverse tari subţire ( < 24 cm )
Lemn lucru diverse moi gros ( >40 cm )
Lemn lucru diverse moi mijlociu ( 24 - 40 cm )
Lemn diverse moi subţire ( < 24 cm )

140
110
150
130
110
100
90
75

Se da citire punctului 12 aflat pe ordinea de zi si anume Proiect de hotărâre privind
constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în consiliul de administraţie al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei Orlat
Luând în considerare adresa dlui Luca Lucian , înregistrată la Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Cindrel RA Consiliul de Administraţie sub nr. 5/01.03.2016 , prin care informează
că începând cu data de 01.03.2016 renunţă la mandatul încredinţat prin contractul de mandat nr.
8/11.12.2012 ,
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor în
consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea
Comunei Orlat , precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice ,
Se adopta cu 13 voturi pentru hotararea privind constituirea Comisiei de selecţie a
candidaţilor în consiliul de administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată
sub autoritatea Comunei Orlat astfel :
Se ia act de renunţarea dlui Luca Lucian la mandatul încredinţat prin contractul de
mandat nr. 8/11.12.2012.
Se constituie Comisia de selecţie a candidaţilor în consiliul de administraţie al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA aflată sub autoritatea Comunei Orlat , în următoarea
componenţă:
1. Gâţă Aurel
– primar Comuna Orlat
2. Milea Ioan
– viceprimar Comuna Orlat
3. Vulea Monica - Elena
– secretar Comuna Orlat
4. Lazăr Aurel - Ioan – consilier local
5. Topîrcean Dumitru – consilier local
Secretariatul comisiei va fi asigurat de către dl Isdrailă Petru din cadrul Primăriei Comunei
Orlat
Comisia de selecţie nominalizată la art. 1 prezenta hotarâre va stabilii criteriile de selecţie
a administratorilor cu luarea în considerare a specificului şi complexităţii activităţii regiei
autonome.

Se trece la următorul punct aflat pe ordinea de zi , întrebări , interpelări.
Dl consilier Muntean propune gasirea unei solutii pe str Noua ptr ca masinile parcheaza
pe trotuare iar pietonii sunt nevoiti sa circule pe carosabil .
Dl consilier Părău pune în discuţie casa familiei Gheorghica de la nr. 106 si propune
gasirea unei solutii ptr consolidarea acesteia .
Dl Botoroagă semnalează lipsa curăţeniei pe strada Fabricii .
Dl Giurculeţ solicită ca in ziarul local din luna aprilie sa apara un anunt de Pasti din
partea Consiliului local al Comunei Orlat .
Dl Giurculeţ mai menţioneaza de asemenea ca unele localitati au acordat facilitati
fiscale si ca poate ar fi bine ca si la Orlat sa se acorde astfel de facilitati , mai mentioneaza de
asemenea ca orasul Talmaciu a achizitionat o perie cu colector pentru curatat sosele si intreaba
daca s-ar putea achizitiona si la noi una .
Dl Giurculeţ mai semnaleaza de asemenea problema copiilor de la intrarea in
localitatea Cristian dinspre Orlat care circula pe carosabil in lipsa unui trotuar , si reprezinta un
real pericol pentru circulatia auto . Doreste semnalarea acestui aspect catre Primarul Comunei
Cristian in vederea amenajarii unui trotuar pentru circulatia pietonilor in siguranta .
Dl Giurculeţ intreaba de pamantul pentru spatiile verzi .
Dl primar spune ca nu s-au umplut pana acum spatiile verzi cu pamant ,
asteptandu-se turnarea asfaltului si apoi umplerea cu pamant a spatiilor verzi ptr ca daca cadea
pamant pe piatra sparta nu mai facea priza la turnarea asfaltului .
Dl Giurculeţ propune începând cu următorul număr al ziarului Orlat info ,
publicarea unui talon pentru propuneri adresate de cetateni administratiei publice locale care sa
cuprinda domeniile economic , social , cultural sportiv , spiritual etc si amplasarea unei casute
postale in incinta primariei in care sa fie colectate aceste propuneri .
Dl primar spune ca este de acord cu publicarea talonului in ziar .
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se
declara şedinţa închisă .

PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER
PĂRĂU GHEORGHE

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

