ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

PROCES - VERBAL
încheiat azi 12 februarie 2018 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 12
februarie 2018  , ora 14 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : La sedinta Consiliului Local al Comunei Orlat este prezent şi Şeful RPL
Ocolul Silvic Cindrel RA , dl , Neamţu Ioan
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
ORDINE DE ZI:
1.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.
08.01.2018

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

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2017 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 2018
5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2017

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2018

7.
Proiect de hotărâre privind transformarea unui post din cadrul aparatului de
specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat
8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi serviciile publice , fără
personalitate juridică , de subordonare locală

9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate
asupra imobilului înscris în Cartea Funciară Nr. 100034-C1-U17 Orlat, nr. cadastral
100034-C1-U17
10.
Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al
comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să
voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C.
TRACON S.R.L.
11.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1/692/17.01.2018 la
Contractul de administrare nr. 5555/15.05.2015 - 2593/03.06.2015 privind bunurile mobile
echipamente de precolectare a deşeurilor
12.
Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de
cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 3862/30.09.2009
13.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pe raza Comunei Orlat
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Orlat pentru funcţionarea
compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei
Comunelor din România
1 5. Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorul SC HUK
HOLZHANDEL SRL radiat de la Registrul Comerţului şi scăderea societăţii comerciale din
evidenţa fiscală
16.
Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap pe semestrul II anul 2017
17.

Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II anul 2017

18.
Raport de control nr. 1576/15.12.2017 încheiat de Camera de Conturi Sibiu privind ,,
situaţia , evoluţia şi modul de gestionare a patrimoniului unităţilor administrativ teritoriale aflate
în administrarea ocoalelor silvice ,, la Regia Pblică Locala Ocolul Silvic Cindrel RA şi Decizia
nr. 2 din 09.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu
19.

Întrebări , interpelări .
Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi .
Se alege presedinte de sedinta dl Muntean Ioan cu 13 voturi pentru .

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare din data
de 8 ianuarie 2018.
Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .

 l presedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei
D
bugetare pentru anul 2017 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
Dl Neamţu Ioan , menţionează faptul că faţă de bugetul rectificativ aprobat în sedinţa
din luna noiembrie s-au depăşit veniturile cu 50.000 lei ca urmare a valorificării lemnului către
agenţii economici. De asemenea menţionează că au crescut şi cheltuielile , acest fapt
datorându-se investiţiilor de la depozitul Orlat care aproape s-au finalizat , acesta fiind gândit ca
o secţie de producţie a Ocolului Silvic pentru preindustrializarea materialului lemnos . Dl Neamţu
mai spune că profitul net al RPL Ocolul Silvic Cindrel în anul 2017 a fost de 252 mii lei.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă execuţia bugetară
pentru anul 2017 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA.
Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul
2018 .
Dl Neamţu spune că s-au estimat venituri de 3.200.000 lei pentru anul 2018 faţă de
1.800.000 în anul 2017 . Dl Neamţu mai spune că s-au estimat veniturile în funcţie de preţurile
care sunt acum pe piaţă. S-a propus de asemenea ca tot lemnul să intre în depozit. Mai
menţionează că preţurile cu exploatarea şi cu forţa de muncă sunt foarte mari.
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă bugetul de venituri şi
cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2018 .
Dl Preşedinte dă citire Proiectui de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul IV anul 2017 .
Dl Primar explică că este vorba despre contul de execuţie al bugetului local al
Comunei Orlat pe anul 2017.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă execuţia bugetară pe
trimestrul IV anul 2017 , la venituri cu suma de 6.793.270 şi la cheltuieli cu suma de 4.192.949
lei .
Se citeşte punctul 6 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al Comunei Orlat pe anul 2018.
Dl Primar spune că , potrivit anexei nr. 1 la proiectul de hotarâre s-au prevăzut
venituri în sumă de 13.539,91 mii lei din care 2.739,70 mii lei venituri proprii şi cheltuieli în
sumă de 21.614,05 mii lei . Din totalul cheltuielilor pentru secţiunea de funcţionare s-a prevăzut
suma de 3.349,65 mii lei iar pentru secţiunea de dezvoltare s-a prevăzut suma de 18.264,4 mii lei
. Suma de 3.349,65 mii lei pentru cheltuielile secţiunii de funcţionare reprezintă 15,5% din
totalul cheltuielilor iar suma de 18.264,4 mii lei pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare
reprezintă 84,5% din totalul cheltuielilor.
Dl Giurculeţ spune că salută alocarea sumei de 100.000 lei pentru gaz .
Dl Primar prezintă principalele investiţii care se vor realiza în anul 2018 : extinderea
conductei de gaz , clădirea de la intersecţia str. Grănicerilor cu str. Săliştii va fi amenajată ca un

centru de pregătire profesională ,în partea de sus vor fi săli de curs iar în partea de jos
laboratoare . Dl primar mai spune că , în anul 2018 , pentru clădirea muzeului nu s-au alocat bani
deoarece este veche, aceasta necesitând reparaţii capitale .
Dl Giurculeţ întreabă dacă nu este prea mică suma alocată pentru festival .
Dl Primar spune că se doreşte organizarea unui festival de 2 zile undeva la sfârşitul lunii
august începutul lunii septembrie , iar suma alocată este una rezonabilă pentru un astfel de
festival .
Dl primar menţionează ca şi investiţie vestiarul de la Cânechi care va avea un acoperiş în
2 ape , 2 panouri solare unul pentru electricitate si unul pentru apă , tribuna împrejmuită şi 3
bănci . Parcul din centrul comunei va fi de asemenea modernizat , se vor executa lucrări în zona
ceasului , a fântânii , partea de asfalt , cosurile de gunoi şi băncile . Se va amenaja curtea
primăriei , se va extinde reţeaua de iluminat pe strada Nouă , se va înlocui podeaua din pavilon ,
se va achiziţiona un sistem video pentru domeniul public al Comunei Orlat .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru , aprobă bugetul local al
Comunei Orlat pentru anul 2018 , la venituri în suma de 13.539,91 mii lei şi la cheltuieli în sumă
de 21.614,05 mii lei .
Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2018 şi programul achiziţiilor publice
pentru anul 2018.
 e aprobă utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 în sumă de 8.074,14 mii
S
lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
 e aprobă utilizarea vărsămintelor din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea
S
secţiunii de dezvoltare în sumă de 129,47 mii lei .
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind transformarea unui
post din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat
 na secretar prezintă proiectul de gotărâre şi spune că este necesară transformarea unor
D
funcţii din cadrul aparatului de specisalitate al Primarului Comunei Orlat , pentru asigurarea
funcţionalităţii în condiţii optime a tuturor compartimentelor din cadrul Primăriei Comunei Orlat.
Cu 13 voturi pentru , se aprobă transformarea postului vacant de muncitor calificat ,
treapta I , studii M , normă întreagă , durata nedeterminată, din cadrul Compartimentului Pază şi
curăţenie, în inspector de specialitate , gradul I, studii S , normă întreagă , durată nedeterminată ,
în cadrul Compartimentului Impozite şi taxe , din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii
executive din Comuna Orlat .
Dl preşedinte dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din
Comuna Orlat şi serviciile publice , fără personalitate juridică , de subordonare locală.
Dna secretar prezintă proiectul de hotarâre şi spune că datorită modificărilor intervenite
, prezentate în raportul de specialiatate care însoţeşte proiectul de hotărâre , se impune
modificarea organigramei şi a statului de funcţii .

Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru , aprobă modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din
Comuna Orlat şi serviciile publice , fără personalitate juridică , de subordonare locală .
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
înscrierii provizorii a dreptului de proprietate asupra imobilului înscris în Cartea Funciară Nr.
100034-C1-U17 Orlat, nr. cadastral 100034-C1-U17.
Dl Primar prezintă proiectul de hotarâre .
Cu 13 voturi pentru , se aprobă înscrierea provizorie a dreptului de proprietate asupra
imobilului situat în Comuna Orlat , str. Grănicerilor , nr. 111 , bl. 1 , parter , înscris în Cartea
Funciară Nr. 100034-C1-U17 Orlat, nr. cadastral 100034-C1-U17 – spaţiu comercial în suprafaţă
utilă de 26,92 mp , suprafată construită de 36,10 mp , compus din 2 camere , căruia îi revine
cota de 2,76% din părţile comune indivize şi suprafaţa de 7,95/288 mp teren , în favoarea
Comunei Orlat – domeniul public.
Se dă citire proiectului de hotărâre Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului
comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul
depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.
Având în vedere solicitarea ADI “ECO” Sibiu nr. 1180/28.12.2017, înregistrată cu nr.
375/15.01.2018 privind supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre având ca obiect
mandatarea reprezentantului Comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI „ECO”
Sibiu să voteze împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de
deşeuri S.C. TRACON S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5.1 lit.c) din Convenţia nr.
1/15.12.2016 încheiată între ADI „ECO” Sibiu şi S.C. TRACON S.R.L,
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru , mandatează pe dl. Gâţă Aurel,
primarul Comunei Orlat , ca reprezentant al Comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO” SIBIU să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI
„ECO” Sibiu împotriva majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri
S.C. TRACON S.R.L.
Dl Preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.
1/692/17.01.2018 la Contractul de administrare nr. 5555/15.05.2015 - 2593/03.06.2015 privind
bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor
Dl Primar spune că este vorba despre un act adiţional la contractul de administrare prin
care s-au preluat cele 630 de compostoare , o parte din ele au fost împărţite iar 430 urmează să
fie înapoiate Consiliului Judeţean Sibiu .
Cu 13 voturi pentru , se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1/692/17.01.2018 la
Contractul de administrare nr. 5555/15.05.2015 - 2593/03.06.2015 încheiat de Unitatea
Administrativ Teritorială Comuna Orlat, membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ADI ECO Sibiu, şi Judeţul Sibiu .
Se citeşte proiectul de hotărâre de la punctul 12 de pe ordinea de zi , Proiect de hotărâre
privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de
concesiune nr. 3862/30.09.2009 .

Dl primar explică că este vorba despre contractul de concesiune de la Dispensar , dna Dr
Mialha urmează să se pensioneze şi s-a solicitat de către dr. Olovină Daniela înlocuirea Dr,
Mialha cu Dr. Olovină .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru , aprobă cesionarea Contractului
de concesiune nr. 3862/30.09.2009 încheiat între Comuna Orlat şi CMI Dr. Ioani Ioan , CMI Dr.
Gâţă Carmen Cornelia şi CMI Dr. Mialha Daniela Adelina având ca obiect exploatarea spaţiului
în care funcţionează cabinetul medical al Dr. Ioani Ioan , Dr. Gâţă Carmen Cornelia şi Dr.
Mialha Daniela Adelina , situat în Comuna Orlat , str. Grănicerilor , nr. 148 , format din 14
încăperi în suprafată totală de 243 mp , în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor ce
decurg din acest contract ale Dr. Mialha Daniela Adelina către Dr. Olovină Daniela - Monica.
Dl preşedinte citeşte proiectul de la punctual 13 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre
privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
comunei Orlat prin care se propune Consiliului Local actualizarea planului de analiză şi acoperire
a riscurilor pe raza Comunei Orlat , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens
Considerând necesară şi oportună actualizarea H.C.L. Orlat nr. 9 / 2013 privind 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 ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
comuna Orlat ,
Cu 13 voturi pentru , se aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pe raza Comunei Orlat , Judeţul Sibiu .
Se trece la următorul punct al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
contribuţiei Comunei Orlat pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în
cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România .
Dl primar prezintă proiectul de hotărâre şi spune că urmare a însuşirii Acordului de
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern , organizat în cadrul
Filialei Judeţene a ACOR , Comuna Orlat , în calitate de membru a Asociaţiei Comunelor din
România , trebuie să achite suma de 1.300 lei/lună din bugetul local al Comunei Orlat, sumă
care reprezintă contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în
cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă alocarea sumei de 1.300
lei/lună din bugetul local al Comunei Orlat, reprezentând contribuţia pentru funcţionarea
compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei
Comunelor din România .

Dl preşedinte dă citire punctului 15 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind anularea
obligaţiilor fiscale datorate de debitorul SC HUK HOLZHANDEL SRL radiat de la Registrul
Comerţului şi scăderea societăţii comerciale din evidenţa fiscală .
Dl primar explică că în ceea ce priveşte debitorul SC HUK HOLZHANDEL SRL s-au

parcurs toate procedurile în vederea recuperării debitelor restante la bugetul local al Comunei
Orlat , în prezent societatea comercială fiind radiată de la Registrul Comerţului .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
primarul Comunei Orlat prin care se proprune Consiliului Local aprobarea anulării obligaţiilor
fiscale datorate de debitorul SC HUK HOLZHANDEL SRL radiat de la Registrul Comerţului şi
scăderea societăţii comerciale din evidenţa fiscală, precum şi raportul de specialitate întocmit în
acest sens ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 266 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind privind
Codul de procedură fiscală , modificată şi completată ulterior ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative
din Comuna Orlat ,
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă anularea obligaţiilor
fiscale datorate de debitorul SC HUK HOLZHANDEL SRL , nr. de Rol nominal unic 1856 , CIF
RO 15361666 , cu sediul în Sibiu , str. Vrancei , nr. 6 , ap. 1 , radiat de la Registrul Comerţului la
data de 10 noiembrie 2015 în sumă totală de 27.394 lei. reprezentând impozit pe construcţii
persoane juridice 25.238 lei , impozit pe teren 2.116 lei şi taxa oficiu curierat 40 lei.
Se aprobă scăderea din evidenţele fiscale ale Comunei Orlat a SC HUK
HOLZHANDEL SRL , nr. de Rol nominal unic 1856 , CIF RO 15361666 , cu sediul în Sibiu ,
str. Vrancei , nr. 6 , ap. 1 , radiată de la Registrul Comerţului la data de 10 noiembrie 2015.
Se prezintă la punctul 16 al ordinii de zi , Raport privind activitatea desfăşurată de către

asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II anul 2017
Se prezintă punctul 17 al ordinii de zi , Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor
pe semestrul II anul 2017
Dl Neamţu Ioan , Seful RPL Ocolul Silvic Cindrel , prezintă punctul 18 al ordinii de zi
, Raport de control nr. 1576/15.12.2017 încheiat de Camera de Conturi Sibiu privind ,, situaţia ,
evoluţia şi modul de gestionare a patrimoniului unităţilor administrativ teritoriale aflate în
administrarea ocoalelor silvice ,, la Regia Pblică Locala Ocolul Silvic Cindrel RA şi Decizia nr. 2
din 09.01.2018 a Camerei de Conturi Sibiu .
Dl Neamţu spune că , potrivit Raportului de control al Curţii de Conturi la RPL OS
Cindrel s-au constatat 3 abateri :
1. Fondul de accesibilizare a pădurilor care este obligatoriu de constituit de către Regia
publică nu s-a constituit conform prevederilor legale , în sensul că trebuiau schimbate
conturile contabile în care se regăsea fondul de accesibilizare , fiind vorba despre suma
de 167.240 lei .

2. În anii 2015-2016 , în contractele de masă lemnoasă existau preţuri foarte mari , agenţii
economici fiind puşi în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea , iar Regia publică nu
a calculat şi încasat penalutăţi de terminate ca urmare a facturării şi încasării contravalorii
masei lemnoase pe picior vândute , după exploatarea acesteia . Dl Neamţu mai spune că
valoarea estimată a sumei este de 71.943 lei iar agenţii economici au fost de acord cu
plata penalităţilor.
3. Dl Neamţu spune că din valoarea masei lemnoase se constituie un fond de regenerare de
până la 25 % din care se vor plăti anul viitor despăduririle , acest fond trebuia să fie puţin
mai mare , valoarea aproximativă a abaterii find de 14.539 lei .
Dl Giurculeţ întreabă dacă s-au luat şi măsuri în urma controlului iar dl Oprea întreabă
dacă nu era normal să se primească o copie după raportul de control .
Dl Neamţu răspunde că în Decizia Curţii de Conturi sunt trecute doar termene .
Dl Giurculeţ spune că îl miră faptul că agenţii economici sunt de acord cu plata
penalităţilor .
Se trece la punctul 19 al ordinii de zi , întrebări , interpelări.
Dl Primar îi anunţă pe domnii consilieri că în perioada 16 – 23 februarie 2018 se va afla în
concediu de odihnă .
Dl Oprea întreabă dacă nu ar fi nevoie de un inspector pe probleme culturale. De asemenea
întreabă dacă există posibilitatea ca pentru copii cu handicap să fie achiziţionat un
abonament la o bază sportivă .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară
şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
MUNTEAN IOAN

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

