ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 19 iunie 2017 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Înainte de începerea şedinţei dl Primar propune ţinerea unui moment de
reculegere în memoria dlui Viceprimar Milea Ioan .
Se declară deschisă şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data 19
iunie 2017  , ora 9 .

Sunt prezenti 12 consilieri . Este de asemenea prezentă şi dna Topîrcean
Elena , al cărei mandat de consilier urmează să fie validat .
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
1.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

2.
25.05.2017

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

3.
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier
local al dlui Milea Ioan
4.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al dnei Topîrcean

Elena
5.
Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului
privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism PUZ - ,, Construire biserică , utilităţi ,
unificare terenuri ,, beneficiar Mănăstirea Sfânta Treime Orlat prin Maica Stareţă Grigore
Daniela (Dionisia).
6.

Întrebări , interpelări.
Se aprobă cu 12 voturi pentru .
Se alege presedinte de sedinta dl Albu Ilie cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25

mai 2017.
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare fără obiecţii .

Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind constatarea încetării
de drept a mandatului de consilier local al dlui Milea Ioan.
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând act de expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniți at privitor la încetarea de drept, a mandatului de consilier local în cadrul autorității
deliberative din Comuna Orlat al dlui Milea Ioan , urmare a decesului , conform certificat deces
seria DC nr. 495630 eliberat de SPLCEP Orlat la data de 08.06.2017 , precum și referatul
constatator semnat de Primarul și secretarul Comunei Orlat,
Ținând seama de dispozitiile art. 9 alin (2) lit. i) , alin. (3) , art. 12 alin. 1 și 2 din
Legea nr. 393 / 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ,
Cu 12 voturi pentru constată încetarea de drept , prin deces, a mandatului de
consilier local al domnului Milea Ioan, consilier local în Consiliul Local al Comunei Orlat, ales la
data de 5 iunie 2016 din partea Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Sibiu.
 e declară vacant un loc de consilier local în Consiliul Local al Comunei Orlat ,
S
județu l Sibiu , de pe lista Partidului Naţional Liberal – Filiala Judeţeană Sibiu.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind validarea
mandatului de consilier local al dnei Topîrcean Elena.
Luând în considerare procesul verbal al comisiei de validare încheiat în data de
19.06.2017 , privind legalitatea alegerii dnei Topîrcean Elena 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 5 iunie 2016 , H.C.L. Orlat nr. 35
/ 2017 prin care s-a declarat vacant un loc de consilier local de pe lista Partidului Naţional Liberal
, adresa Organizați ei județene a PNL Sibiu nr. 136 / 13.06.2017 prin care se confirmă
apartenența politică la PNL a dnei Topîrcean Elena , următorul supleant pe lista Partidului
Naţional Liberal la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 ,
Luând act de dispozițiile art. 6 alin. 2 al Legii nr. 393 / 2004 privind Statutul
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ,
Consiliul Local Orlat cu 12 voturi pentru validează mandatul de consilier local în
cadrul Consiliului Local al Comunei Orlat al dnei Topîrcean Elena – membru al Partidului
Naţional Liberal.
 oamna Topîrcean Elena va fi preşedinte în cadrul Comisiei de activităţi
D
economico – financiare , muncă şi protecţie socială .
Urmare a celor hotărâte prin prezenta , H.C.L. Orlat nr. 42 / 6 / 2016 privind
organizarea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate , urmează a se modifica conform
celor hotărâte prin prezenta .
Se da citire proiectului de hotarare privind însuşirea Raportului informării şi
consultării publicului privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism PUZ - ,, Construire

biserică , utilităţi , unificare terenuri ,, beneficiar Mănăstirea Sfânta Treime Orlat prin Maica
Stareţă Grigore Daniela (Dionisia).
Consiliul Local Orlat luând în considerare expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care acesta propune însuşirea Raportului
informării şi consultării publicului privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism PUZ - ,,
Construire biserică , utilităţi , unificare terenuri ,, beneficiar Mănăstirea Sfânta Treime Orlat prin
Maica Stareţă Grigore Daniela (Dionisia), precum şi raportul de specialitate întocmit în acest
sens,
Ţinând seama de prevederile art. 57 - 61 din Legea nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul ,
Luând în considerare prevederile art. 7 alin. 1 coroborat cu art. 12 din Ordinul
2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la
elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,
Cu 13 voturi pentru , se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului
privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism PUZ - ,, Construire biserică , utilităţi ,
unificare terenuri ,, beneficiar Mănăstirea Sfânta Treime Orlat prin Maica Stareţă Grigore
Daniela (Dionisia) conform anexei la proiectul de hotarare .
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi , intrebari , interpelari.
Dl primar repune in discutie evenimentul care se vrea a fi organizat anul acesta in
Comuna Orlat .
Dna Rodeanu este de părere că evenimentul ar trebui să fie sub forma unui spectacol .
Dl Giurculeţ este de părere că poate ar fi mai bine să fie în genul ,, Fii satului ,, pentru
ca sunt oameni din comuna , fii ai satului , care ar dori sa se reintoarca in comuna si poate un
asemenea eveniment ar fi un prilej bun .
Dl Primar este de parere ca evenimentul ar trebui tinut intr-o zi de sarbatoare sau la un
sfarsit de saptamana .
Dl primar mai propune de asemenea o intalnire in data de 22.06.2017 ora 18 , in
vederea discutarii aspectelor legate de viitorul eveniment , in ceea ce priveste data organizarii ,
locatie , program etc.
Se declară şedinţa închisă .
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