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 13 iunie 2018 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 13
iunie 2018 , ora 14 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : 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.Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de
27.04.2018
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II
anul 2018
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – propriu de organitare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcţii publice de execuţie
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat
6.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
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru unele
obiective de investiţii din Comuna Orlat pentru anul 2018
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea răspunsului la interogatoriul formulat în dosarul nr.
927/294/2017

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului final de virare a profitului net
de către Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel R.A. către bugetul local al Comunei
Orlat
10.Întrebări , interpelări .

Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi.
Se alege presedinte de sedinta dna Rodeanu Elena Simona cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 2
aprilie 2018.

Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .

Dna presedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2018.
Dl Primar menționeză faptul că s-a initiat proiectul de hotarare privind rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2018 ca urmare a incasarilor suplimentare
la capitolele Venituri din concesiuni si inchirieri , Venituri din valorificarea unor bunuri ale
institutiilor publice si a alocarilor de la Consiliul Judetean Sibiu pentru PUG.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă rectificarea bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2018 cu suma de 80,62 mii lei la partea de venituri și
suma de 80,62 mii le la partea de cheltuieli.
Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului – propriu de organitare şi funcţionare al aparatului de specialitate al autorităţii
executive din Comuna Orlat
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă Regulamentul propriu
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al autorităţii executive din Comuna
Orlat, Judeţul Sibiu .
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
transformării unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Orlat
Dna secretar mentioneaza ca se propune transformarea funcţiei publice de execuţie
vacante de referent, clasa a III-a , grad profesional superior din cadrul Compartimentului
Administrativ - Agricol, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional
principal, în cadrul Compartimentului Administrativ - Agricol.
Consiliul Local al Cmunei Orlat cu 13 voturi pentru aproba transformarea funcţiei
publice de execuţie vacante de referent, clasa a III-a , grad profesional superior din cadrul

Compartimentului Administrativ - Agricol, în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I,
grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Administrativ - Agricol.
De asemenea se aproba modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
autorităţii executive din Comuna Orlat , instituţii şi servicii publice , fără personalitate juridică ,
de subordonare locală.
Dna Preşedinte dă citire Proiectului de hotărâre privind 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 .
Dna secretar menționează că urmare a modificarilor intervenite in structura functiilor
prezentate in raportul de specialitate , se propune modificarea organigramei și a statului de
funcții .
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 da citire punctului 7 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii din Comuna Orlat pentru
anul 2018.
Dl primar prezinta cele 6 obiective de investitii care fac obiectul proiectului de
hotarare.
Dl Giurculet intreaba despre cladirea de pe colt , iar dl Primar raspunde ca pentru
respectivul obiect de investitie ne flam in faza de achizitie publica.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru aproba realizarea demersurilor
necesare în vederea îndeplinirii celor 6 obiective de investitii . De asemnea se aproba indicatorii
tehnico - economici pentru cele 6 obiective de investiţii.
Dna Preşedinte dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea răspunsului la
interogatoriul formulat în dosarul nr. 927/294/2017
Dna secretar , explica proiectul de hotarare .
Având în vedere Încheierea de ședință din data de 14 mai 2018 prin care instanța a
încuviințat proba cu interogatoriul și a dispus comunicarea unui exemplar de pe interogatoriu
pârâtei Comuna Orlat pentru a depune răspuns la interogatoriu în scris precum si raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat , se aprobă răspunsul la
interogatoriul încuviinţat în dosarul nr. 927/294/2017 , aflat pe rolul Judecătoriei Sălişte , după
cum urmează :
Răspuns întrebarea nr. 1 : da
Răspuns întrebarea nr. 2 : da
Răspuns întrebarea nr. 3 : da

Se trece la punctul 9 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
prelungirii termenului final de virare a profitului net de către Regia Publica Locala Ocolul Silvic
Cindrel R.A. către bugetul local al Comunei Orlat
Dl primar mentionaaza ca este vorba despre impozitul pe profit aferent anului 2017,
suma pe care trebuie sa o vireze Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel R.A. către bugetul
local al Comunei Orlat.
Dl Primar spune ca termenul propus in proiectul de hotarare pentru virarea sumei
către bugetul local al Comunei Orlat este 15 septembrie 2018 .
Dl Giurculet intreaba daca nu este un anumit termen din punctul de vedere al
Finantelor Publice iar dl Primar raspunde ca nu .
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat se aprobă prelungirea
termenului final de virare a profitului net de către Regia Publica Locala Ocolul Silvic Cindrel
R.A. către bugetul local al Comunei Orlat, până la data de 15 septembrie 2018.
Se trece la Întrebări , interpelări .
Dna Topircean intreaba despre festival.
Dl Primar raspunde ca festivalul de la Orlat va avea loc in data de 25-26 august 2018
iar in momentul de fata ne aflam in procedura de achizitie pentru partea artistica.
Dl Lazar sesizeaza problema linistii publice si problema apei .
De asemenea dl Giurculet intreaba daca mai sunt oameni fara apometru iar dl Primar
raspunde ca nu .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară
şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
RODEANU ELENA SIMONA

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

