R O M Â N I A
J U D E Ţ U L    S I B I U
C O M U N A    O R L A T
C O N S I L I U L    L O C A L :
P R O C E S  -  V E R B A L
încheiat azi 25 iulie 2017  în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Înainte de începerea şedinţei dl Albu Nicolae propune ţinerea unui moment de
reculegere  în memoria dlui Viceprimar Milea Ioan  .
Se declară deschisă şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data 25
iulie 2017    , ora 14 .
                               Sunt prezenti 13 consilieri .
                           Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii  de zi :
1.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
2.
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de
19.06.2017
            3.         Proiect de hotărâre privind alegerea  viceprimarului  Comunei  Orlat
           4.         Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2017
  5.         Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr.
67/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017
6.
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat şi al
serviciilor publice subordonate.
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii
casnici din Comuna Orlat începând cu 1 iulie 2017
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru agenţii
economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat începând cu 1 iulie 2017
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie nouă ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei
pietonale pe strada Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’
10. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Amenajare teren
multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism P.U.D. - ,, Înfiinţare
pensiune agroturistică în Comuna Orlat judeţul Sibiu  ,, beneficiar SC Montana Resort SRL
12.
Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Comunei Orlat , aprobat prin H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr.
978 / 2002
13. Raport privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap pe semestrul I anul 2017  .
         14.        Raport privind modul de soluţionare al petiţiilor pe pe semestrul I anul 2017

         15.       Întrebări , interpelări
                   Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi .
                     Se alege presedinte de sedinta  dl Albu Nicolae cu  13  voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 19
iunie 2017.
                   Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare fără obiecţii .
Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind alegerea
viceprimarului  Comunei  Orlat.
Dl Giurculeţ spune că ar dori ca cel care va ocupa funcţia de viceprimar al Comunei
Orlat să se preocupe de parcul din centru comunei , intrarile în comună , cimitir , curtea primăriei
, şi viaţa culturală şi sportivă din comuna.
      Se fac propuneri pentru funcţia de viceprimar.
      Dl Bordeanu îl propune pe dl Albu Nicolae .
Dl Albu Nicolae spune că nu doreşte din cauza vârstei să ocupe această funcţie , şi
ca propune un viceprimar mai tânăr pe dl Topârcean Dumitru .
      Dl Oprea îl propune pe dl Giurculeţ .
Cele 2 propuneri pentru functia de viceprimar dunt Topîrcean Dumitru şi Giurculeţ
Ioan
      Se trece la înscrierea buletinlor de vot . Se trece apoi la vot .
      Dupa exprimarea votului se trece la deschiderea urnei si la numararea voturilor .
Dupa citirea fiecarui buletin de vot , dl Topîrcean Dumitru are 9 voturi iar dl
Giurculeţ Ioan 4 voturi . Urmare a voturilor exprimate se alege viceprimar al Comunei Orlat dl
Topîrcean Dumitru cu 9 voturi pentru .
       Dl Primar urează succes noului viceprimar al Comunei Orlat .
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul II anul 2017
Cu 13 voturi pentru se aprobă contul de execuţie al bugetului local al Comunei Orlat
pe trimestrul II anul 2017 , potrivit anexei :
CONTUL  DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL PE TRIMESTRUL II  ANUL 2017
  Lei
COD

INDICATOR

0.

1.

CREDITE
DE
ANGAJAME
NT

PREVEDERI
BUGETARE
ANUALE
APROBATE
LA FINELE
PERIOADEI
DE
RAPORTAR
E

PREVEDE ÎNCASĂRI
RI
/
BUGETAR
PLĂŢI
E
REALIZAT
TRIMESTR
E
I
ALE
CUMULAT
E
2.
3.

03.02.18

04.02.01
04.02.04
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50
11.02.02

11.02.06

16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
16.02.50
18.02.50
30.02.05
30.02.05.30

34.02.02
35.02.01
36.02.06
36.02.50
37.02.03

TOTAL VENITURI: din
care
1. VENITURI  FISCALE –
din care:
- impozit pe veniturile din
transf. propr. imobiliare din
patrimoniul personal
- Cote defalcate din
impozitul pe venit
- Sume alocate de CJ
- impozit pe cladiri pf
- impozit pe cladiri pj
- impozit pe terenuri pf
- impozit pe terenuri  pj
-  impozit teren extravilan
- taxe judiciare timbru
- alte impozite şi taxe pe
proprietate
Sume defalcate din TVA
pentru finantarea chelt
descentralizate
Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bug.
locale
- taxe asupra mijl. de
transport pf
- taxe aspra mijl. de
transport pj
- taxe si tarife elib. licente
- alte taxe ptr.utilizarea
bunurilor
- alte impozite si taxe
2. VENITURI NEFISCALE
- venituri din concesiuni şi
închirieri
- alte venituri din concesiuni
şi închirieri de către
instituţiile publice
- taxe extrajudiciare de
timbru
- venituri din amenzi şi alte
sancţiuni
- taxe speciale
- alte venituri
Vărsăminte din SF
ptr.finanţarea SD(cu semnul
minus )

6.204.800

3.169.600

3.360.490

5.355.400

2.635.200

2.614.873

15.000

8.000

8.043

621,000

305.000

362.231

1.399.000
103.000
94.000
50.000
17.000
50.000
0
200

660.000
70.000
55.000
40.000
8.000
40.000
0
200

719.585
94.142
126.323
60.074
13.588
49.520
3.245
280

2.457.000

1.127.000

1.053.539

417,000

224.000

0

80.000

65.000

77.480

40.000

25.000

32.956

10.000
2.200

7.000
1.000

12.367
1.500

0
695.000
90.000

0
380.000
60.000

0
446.639
58.758

90.000

60.000

58.758

3.000

2.000

2.543

50.000

30.000

23.463

152.000
400.000

88.000
200.000

109.954
251.921

-1.683.400

-443.200

-155.322

37.02.04

39.02.01

39.02.07

40.02.11

42.02.20

42.02.34

51.02

54.02

61.02

65.02

Vărsăminte din SF
ptr.finanţarea SD(cu semnul
plus )
Venituri din valorificarea
unor bunuri ale instituţiilor
publice
Venituri din vânzarea  unor
bunuri aparţinând
dom.privat al statului sau al
unit.administrativ teritoriale
Sume din excedentul anului
precedent ptr.acoperirea
golurilor temporare de casă
ale SF
Subvenţii de la BS către BL
necesare susţinerii  derulării
proiectelor finanţate din
FEN postaderare
Subvenţii încălzire cu lemne
TOTAL SF
TOTAL SD
TOTAL CHELTUIELI –
din care:
CAP. AUTORITĂŢI
PUBLICE ŞI ACŢIUNI
EXTERNE
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- alte transferuri
- alte cheltuieli
- Plati efectuate în anii
precedenţi şi
recuperate în anul
curent SF
CAP. ALTE SERVICII
PUBLICE GENERALE
- ch.de personal
- bunuri şi servicii
 - fonduri de rezervă
CAP. ORDINE PUBLICĂ
ŞI SIGURANTĂ
NAŢIONALĂ.
- ch.de personal
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
CAP. ÎNVĂŢĂMÂNT
- cheltuieli de personal

10.427.190

+1.685.400

+443.200

155.322

150.000

150.000

243.507

2.600

2.600

3.687

0

0

50,000

0

0

0

1.800
4,366,800
1.838.000
11.628.620

1.800
2.573.800
595.800
3.776.800

1.784
2.957.974
402.516
1.781.564

732.000

490.900

267.816

490.000
220.000
2.000
20.000
0

301.700
167.200
2000
20.000
0

186.628
66.859
1800
14.566
-2037

293,000

265.600

27.768

58.000
5.000
230.000
49.000

31.900
3.700
230.000
28.200

27.275
493
0
12.093

25.000
24.000
0
2.088.000
1.767.000

14.900
13.300
0
985.600
839.000

11.642
451
0
871.802
785.006

67.02

68.02

70.02

74.02

83.02

84.02

- bunuri şi servicii
- asist.socială (tichete
gradinită)
- Ajutoare
soc.numerar
(aj.CES)
- Plăti efectuate in anii
precedenti şi
recuperate în anul
current SF
CAP. CULTURĂ
RECREERE ŞI RELIGIE
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
-ch.de capital
CAP. ASIG. ŞI ASIST.
SOCIALĂ
- cheltuieli de personal
- asistenţă socială
CAP. LOCUINŢE,
SERVICII ŞI
DEZVOLTARE
PUBLICĂ
- bunuri si servicii
- Programe FEADR
- cheltuieli de capital
CAP. PROTECŢIA
MEDIULUI
- cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
- PROGRAME
FEADR
- ch.de capital
CAP.AGRICULTURĂ,SI
LVICULTURĂ ŞI
VÂNĂTOARE
- bunuri şi servicii
CAP. TRANSPORTURI
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
TOTAL CH.SECŢIUNEA
DE FUNCŢIONARE
TOTAL CH.SECŢIUNEA
DE DEZVOLTARE

255.000
5.000

112.200
2.400

53.137
2350

61.000

32.000

31.709

0

0

-400

679.000

273.500

28.038

22.500
201.500
455.000
411.800

12.000
186.500
75000
213.800

10.416
17.622
0
198.803

578.000

130.000
281.800
884.000

75.000
138.800
622.000

70.028
128.775
166.653

78.000
500.000
138.000

186.000
78.000
620.000
478.000

134.000
78.000
410.000
361.200

64.832
54.000
47.821
205.811

78.000

96.000
244.000
78.000

52.200
171.000
78.000

45.222
107.089
53500

60.000
15.000

60.000
12.000

0
0

15.000
5.998.820
30.000
5.968.820
4.366.800

12.000
524.000
24.000
500.000
2.573.800

0
2780
2780
0
1.624.443

7.261.820

1.203.000

157.121

455,000

455.000

60.000

9.256.190
9.256.190

10.427.190

               Se trece la punctul 5 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei

Primarului Comunei Orlat nr. 67/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat
pe trimestrul III anul 2017 .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care acesta propune validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr.
67/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 ,
precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de Decizia Administratiei Judetene a Finantelor Publice SIBIU nr.
6/27.06.2017 cu privire la influentele cu care se modifica sumele defalcate din TVA pentru
finantarea ch.descentralizate 11.02.02  pe TRIM. III 2017
Având în vedere Dispoziţia Primarului Comunei Orlat nr. 67/28.06.2017 privind
rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017  ,
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 şi art. 82 alin. 1 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 ,
Cu 13 voturi pentru se validează Dispoziţia Primarului Comunei Orlat nr.
67/28.06.2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 .
Se dă citire proiectului de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru
funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Orlat şi al serviciilor publice subordonate.
Dl primar informează consilierii că la nivelului Consiliului Judeţean Sibiu si al
Instituţiei Prefectului judetului Sibiu au avut loc o serie de întâlniri pe tema stabilirii salariilor
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului.
 u 13 voturi pentru Consiliul Local al Comunei aprobă criteriile de performanţă
C
pentru ierarhizarea posturilor în vederea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Orlat şi al
serviciilor publice subordonate, după cum urmează :
a) cunoştinţe şi experienţă;
b) complexitate, creativitate şi diversitate a activităţilor;
  c) judecata şi impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare şi supervizare;
e) dialog social şi comunicare;
f) condiţii de muncă;
g) incompatibilităţi şi regimuri speciale.
Criteriile de performanţă generale avute în vedere la promovarea în funcţie, grade/trepte
profesionale a personalului ori în vederea acordării unor premii sunt următoarele:
a) cunoştinţe profesionale şi abilităţi;
b) calitatea, operativitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate;
c) perfecţionarea pregătirii profesionale;

d) capacitatea de a lucra în echipă;
e) comunicare;
f) disciplină;
g) rezistenţă la stres şi adaptabilitate;
h) capacitatea de asumare a responsabilităţii;
i) integritate şi etică profesională.
 riteriile enumerate mai sus vor fi folosite de ordonatorul principal de credite la stabilirea
C
salariului lunar individual în condiţiile art. 10 şi art. 11 alin.4 din Legea nr. 153/2017.
                 Începând cu data de 01.07.2017, se stabilesc salariile de bază pentru funcţionarii
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Orlat şi al serviciilor publice subordonate , conform anexei la proiectul de hotărâre  .
 rin excepţie de la prevederile art. 2 alin. (1) funcţiile specifice altor domenii de activitate
P
bugetară , prevăzute în statul de funcţii , necesare desfăşurării activităţilor , care nu se regăsesc
în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III şi cap. II lit. A pct. IV , vor fi salarizate conform
prevederilor art. 38 din Legea nr. 153/2017 şi anexelor corespunzătoare familiei ocupaţionale
respective.
Începând cu data de 01.07.2017 , se reîncadrează personalul menţionat la art. 2 din
prezenta hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepte profesionale, gradaţie corespunzătoare vechimii în
muncă şi vechime în specialitate, în condiţiile art. 36 din Legea nr. 153/2017.
                 Începând cu data de 01.07.2017 şi până la 31 decembrie 2021, se aprobă cuantumul
indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din Consiliul Local al comunei Orlat în procent
de 5% din indemnizaţia lunară a primarului comunei Orlat.
Se trece la Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru
utilizatorii casnici din Comuna Orlat începând cu 1 iulie 2017.
Ţinând seama de adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu nr.
639/05.07.2017 prin care se solicită aprobarea tarifului actualizat al taxei de salubrizare ,
începând cu 1 iulie 2017 , în conformitate cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 48/2017 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul
pentru mediu  ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru , aprobă , începând cu 1
iulie 2017 , taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat în cuantum
de 3,59 lei/persoană/lună .
        Dl preşedinte dă citire punctului 8 al ordinii de zi  , Proiect de hotărâre privind aprobarea

taxei speciale de salubrizare pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat
începând cu 1 iulie 2017 .

        Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru , aprobă , începând cu 1 iulie
2017  , taxa specială de salubrizare pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna
Orlat în cuantum de 220,17 lei/tonă fără TVA .

Se trece la următorul punct al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,,Amenajare teren
multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’  .
Se aprobă , cu 13 voturi pentru , indicatorii tehnico - economici pentru proiectul
,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei ,
Comuna Orlat ’’ pentru care se solicită finanţarea prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală
instituit prin O.U.G. 28/2013, modificată şi completată ulterior, după cum urmează:
a) Denumirea obiectivului de investiţii : ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea
tramei pietonale pe strada Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’
b) Elaborator : SC Allplan Proiect SRL
c) Persoana Juridică Achizitoare : Comuna Orlat
d) Ordonator principal de credite : primarul Comunei Orlat
e) Amplasamentul obiectivului : strădă , domeniu public intravilan Comuna Orlat, Localitatea Orlat
f) Indicatori tehnico – economici :
Total General : 507.414 Lei fără TVA
din care C+M : 396.834 Lei fără TVA
Valoarea totală se defalcă astfel :
Buget de la Uniunea Europeană  : 377.675 lei fără TVA
din care C+M : 377.675 Lei fără TVA
Buget local :  129.739 Lei fără TVA
din care C+M : 19.159  lei fără TVA
g) Durata de realizare a investitiei : 9 luni
h) Principalii indicatori tehnici pentru lucrări de drumuri sunt prevazuţi îna anexa la proiectul de
hotarâre .
Se aprobă plata de la bugetul local a sumei 129.739 Lei fără TVA, conform anexei 1 Capitolul
2 , 3 , 4 şi 5 cuprinzând cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului , cheltuieli pentru
proiectare şi asistenţă tehnică , cheltuieli pentru investiţia de bază (montaj utilaje , echipamente
tehnologice şi funcţionale  , utilaje  , echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj ) ,  alte cheltuieli .
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind implementarea
proiectului ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada
Săliştei ,  Comuna Orlat  ’’ .
Consiliul LAOCAL AL Comunei oRlat , cu 13 voturi pentru aprobă implementarea
proiectului ,,Amenajare teren multifuncţional de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada
Săliştei , Comuna Orlat ’’ , necesar , oportun, şi cu potenţial economic pentru localitatea Orlat ,
denumit în continuare Proiectul.
Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R.,
potrivit legii.
Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăţi în cadrul Proiectului.

Dl presedinte da citire proiectului de hotarare privind aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. - ,, Înfiinţare pensiune agroturistică în Comuna Orlat judeţul Sibiu ,, beneficiar
SC Montana Resort SRL  .

 uând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către
L
primarul Comunei Orlat prin care acesta propune Consiliului Local aprobarea documentaţiei de
urbanism P.U.D. pentru investiţia ,, Înfiinţare pensiune agroturistică în Comuna Orlat judeţul
Sibiu ,, beneficiar SC Montana Resort SRL , precum şi pe cele ale raportului de specialitate
întocmit în acest sens ,
Luând în considerare H.C.L. Orlat nr. 31 / 2017 privind însuşirea Raportului informării
şi consultării publicului privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism PUD - ,, Înfiinţare
pensiune agroturistică în Comuna Orlat judeţul Sibiu  ,, beneficiar SC Montana Resort SRL
Având în vedere propunerea de avizare nr. 9157/22.06.2017 emisă de Comisia Tehnică
de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu  ,
Ţinând seama de prevederile art. 25 alin. 1 , art. 27¹ lit. c, art. 56 alin. 4 , 6 si 7,
art. 57 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul , modificată şi
completată , pct. 14 din anexa nr. 1 la Legea nr. Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea
teritoriului  şi urbanismul , modificată şi completată
Având în vedere prevederile legii nr. 50 / 1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii , cu modificările şi completările ulterioare , ale Ordinului M.D.R.T. nr.
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 , Consiliul Local al Comunei Orlat , hotărăşte aprobarea
documentaţiei de urbanism P.U.D. pentru investiţia ,, Înfiinţare pensiune agroturistică în Comuna
Orlat judeţul Sibiu ,, beneficiar SC Montana Resort SRL , conform proiectului nr. 02U / 2017
întocmit de S.C. CORDIN CONSULTING SRL, cu respectarea condiţiilor legale de avizare şi
autorizare , pe teren proprietate privată înscris în C.F. Orlat nr.104111 nr. cadastral 190 ,
suprafaţa 2.000 mp .
Documentaţia de urbanism are valabilitatea de maxim 3 ani de la data
aprobării acesteia în Consiliul local al Comunei Orlat.
Se da citire punctului 12 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind
modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Orlat , aprobat
prin H.C.L. nr. 21/ 2001 şi validat prin H.G. nr. 978 / 2002
Cu 13 voturi pentru , Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al
Comunei Orlat , însuşit prin H.C.L. nr. 21/ 2001, se modifică după cum urmează :
- La poziţia nr. 6 coloana 4 va avea următorul cuprins : ,, TOP. 1935 , 1978 , 2017 , 2057 ,
2063 , 2091 , 2116 , 2130 , 2156 , 2163 CF 100787 TOP 1444a/38/1 , CF 441 TOP
1444a/1/1/1/14 , CF 441 TOP 1444a/1/1/1/15 , CF 100612 nr. cad 100612 nr top 1234/1 ,
1238/1; S = 4,36 HA ; L = 4,4 KM ’’
       -     La poziţia nr. 6 coloana 6  va avea următorul cuprins : ,, 53.200 lei ’’
Se solicită Consiliului Judeţean Sibiu iniţierea proiectului Hotărârii
Guvernului în vederea modificării anexei nr. 42 - ,, Inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al Comunei Orlat ’’ la Hotărârea Guvernului nr. 978 / 2002 privind atestarea domeniului
public al judeţului Sibiu, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Sibiu .

Se prezintă punctul 13 şi punctul 14 al ordinii de zi , Raport privind activitatea
desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I anul 2017 şi
Raport privind modul de soluţionare al petiţiilor pe pe semestrul I anul 2017 , mrapoarte care
sunt însuşite de către Consiliul Local al xccomunei Orlat fără obiecţii .
                      Se trece la punctul 15 al ordinii de zi  ,  intrebari , interpelari.
 l primar a menţionat faptul că pentru încalzirea locuinţelor lemnul va fi vândut din
D
depozit , fiind alocată o cotă de aproximativ 2,5 m3 /familie.
Dl primar propune ca la următoarea şedinţă de consiliu local să fie invitat directorul
şcolii Ion Pop Reteganul şi Consiliul de Administraţie .
Dl Giurculeţ propune ca suma alocată pentru festival să fie trecută pentru
extinderea conductei de gaz în localitate .
                      Se declară şedinţa închisă .
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
         CONSILIER                                                                                SECRETAR,
            ALBU ILIE                                                                    VULEA MONICA – ELENA

