R O M Â N I A
JUDEŢUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ORLAT
Comuna Orlat , str. Avram Iancu , nr. 202 , tel/fax 0269/571104 , 0269/571455

P R O C E S  -  V E R B A L
încheiat azi 28 septembrie 2017  în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 28
septembrie 2017    , ora 14 .
                               Sunt prezenti 12 consilieri . Absent : dl consilier Muntean Ioan.
La şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 28 septembrie
2017 este prezent si directorul Scolii Gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat , dl Popa Ioan
Valentin .
Dl primar Aurel Gâţă îi propune dlui director Popa Valentin prezentarea
unei viziuni pentru anul scolar 2017-2018 .
Dl Popa spune ca pe site-ul scolii a fost postat un raport asupra starii
învătămantului din Comuna Orlat . Prezinta de asemenea situatia after- school-ului si spune ca
desi in privinta programului after- school s-au purtat diverse discutii cu parintii şi a fost meditizat
acest lucru , sunt foarte putini copii inscrişi la acest program  .
Dl Giurculeţ propune ca in prima editie a ziarului local sa apara un articol cu
o prezentare a ceea ce inseamna programul after school .
Dl Giurculeţ îl întreabă pe dl director cu ce consideră că ar putea Consiliul
Local sau Primarul contribui pentru sprijinirea activitătii şcolii. Întreabă de asemenea despre
activitatea culturală a şcolii şi despre activitatea din sala de sport .
Dl director spune ca activitate culturala la nivel de scoala există , elevii
participand la diferite festivaluri , dna invatatoare Morar fiind direct implicata in diferite
activitati în acest sens .
Dl director mai spune ca sala de sport este folosita la ora de educatie fizica
dar ca sala ar putea fi folosita pentru diferite activitati sportive : tenis de masa , karate , judo .
Dl Giurculeţ propune ca la o oră de dirigenţie elevii şcolii sa participe la
amenajarea parcului din comuna.
Dl director spune ca elevii şcolii , în primavara acestui an au participat la o
acţiune de igienizare de la podul de la cimitir pana la calea ferata.
Dl director mai spune ca ar fi necesara montarea unor camere de
supraveghere în curtea scolii , internet în clase , precum şi unele lucrari de reparatii si intretinere
la cladirile scolii .
Dl Primar spune ca in bugetul de la inceputul anului au fost alocate sume
pentru învăţămant  , sume din care se pot face astfel de lucrări .
În continuare se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de
zi :

O R D I N E   D E   Z I :
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .

1.
2.
25.07.2017

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul
III anul 2017
4.
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
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru
anul 2018
6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei

Orlat
7.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
Comunei Orlat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion
Pop Reteganul ’’ Orlat  pentru anul şcolar 2017-2018
            8.          Întrebări , interpelări

                   Se aprobă cu 12 voturi pentru ordinea de zi .
                     Se alege presedinte de sedinta  dl Biriş Valentin cu  12  voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 25
iulie 2017.
                   Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare fără obiecţii .
Dl presedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarare privind rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2017 .
 l Primar prezinta situaţia veniturilor şi a cheltuielilor . Menţionează faptul ca la
D
rectificarea bugetară  cei mai mulţi bani au fost repartizaţi  pentru cheltuielile de personal .

Cu 12 voturi pentru , se rectifică bugetul local al Comunei Orlat pe trim. III anul
2017 , la venituri cu suma de 252,95 mii lei şi la cheltuieli cu suma de 252,95 mii lei  astfel :
NR.CRT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

INDICATORI
Impozit şi taxe pe clădiri
Impozit şi taxe pe teren
Sume defalcate din TVA pentru
.finanţarea cheltuielilor descentralizate
Taxe speciale
Vărsăminte din SF pt finanţarea ch. SD
Vărsăminte din SF
Venituri din valorificarea unor bunuri
ale instituţiilor publice

COD CONT
07.2A.01
07.2A.02
11.2A.02
36.2A.06
37.2A.03
37.2A.04
 39.2A.01

+45
+72,1
-72,1
+93,5

Venituri din vânzarea  unor bunuri
aparţinând domeniului privat al statului
sau al UAT
Planuri şi  reglementări de  urbanism
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI SD
TOTAL VENITURI
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI
ACŢIUNI EXTERNE
Autorităţi executive
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
ALTE SERVICII PUBLICE
GENERALE
Servicii publice comunitare de
evidenţă a persoanelor
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ
Protecţie civilă şi protecţie contra
incendiilor
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
CULTURĂ, RECREERE ŞI
RELIGIE
Biblioteci publice comunale
CHELTUIELI DE PERSONAL
Cămin
BUNURI ŞI SERVICII
ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Asistenţă socială  în caz de invaliditate
CHELTUIELI DE PERSONAL

39.2A07

+7

42.2A.05

+25,55
+199
+53,95
+252,95

VENITURI
+40,4
+17,5
+24

CHELTUIELI

51.2A

+40,5

51.2A.01.03
10
20
54.2A

+40,5
+34
+6,5
+16,5

54.2A.10

+16,5

10
20
61.2A

+15
+1,5
+7

61.2A.05

+7

10
20
67.2A

+5
+2
+3

67.2A.03.02
10
67.2A.03.07
20
68.2A

+2
+2
+1
+1
+40

68.2A.05.02
10

+40
+40

6.

7.

8.

LOCUIŢE, SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
Alimentare cu apă
BUNURI ŞI SERVICII
Proiecte cu finantare din FEN aferente
perioadei  2014-2020
Programe din FEADR
CHELTUIELI NEELIGIBILE
Iluminat public
BUNURI ŞI SERVICII
Alte servicii in domenile locuintelor,
serviciilor şi dezv,comunale
CHELTUIELI DE CAPITAL
ALTE ACTIVE FIXE
(Actualizare  PUG)
PROTECŢIA MEDIULUI
Salubritate
BUNURI ŞI SERVICII
Canalizare şi tratarea apelor
reziduale
CHELTUIELI DE PERSONAL
BUNURI ŞI SERVICII
PROIECTE CU FINANŢARE DIN
FEN AFERENTE PERIOADEI
2014-2020
PROGRAME DIN FEADR
CHELTUIELI .NEELIGIBILE
TRANSPORTURI
Străzi
BUNURI ŞI SERVICII
CH.DE CAPITAL
ACTIVE NEFINANCIARE
CONSTRUCŢII
TOTAL CHELTUIELI  SF
TOTAL CHELTUIELI  SD
TOTAL

70.2A

+121,75

70.2A.05.01
20
58

+91,2
+12
+79,2

58.04
58.04.03

+79,2
+79,2

70.02.06
20
70.2A.50

+5
+5
+25,55

70
71.01.30

+25.55
+25.55

74.2A
74.02.05.01
20
74.02.06

+149,2
+45
+45
+104,2

10
20
58

+20
+5
+79,2

58.04
58.04.03
84.2A
84.02.03.03
20
70
71
71.01.01

+79,2
+79,2
-125
-125
+5
-130
-130
-130
+199
+53,95
+252,95

Se trece la punctul 4 al ordinii de zi , 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
Luând în considerare prezentarea făcută de dna secretar , expunerea de motive la
proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului
Local spre aprobare 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 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare prevederile art. III alin. 81 din OUG nr. 63/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri financiare,
Ţinând seama de adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Sibiu nr. 6606/05.05.2017
prin care ni se comunică numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2017,
Cu 12 voturi , Consiliul Local al Comunei Orlat , 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 dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi
S.P.C.L.E.P. Orlat  pentru anul 2018 .
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând în considerare expunerea de motive la
proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care se propune Consiliului
Local aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii
executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat pentru anul 2018, prezentarea făcută de
secretarul Comunei Orlat precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere prevederile HCL Orlat nr. 51/2017 privind aprobarea
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 ,
                        Ţinând seama de prevederile art. 23 al Legii nr. 188 / 1999 privind Statutul
funcţionarilor publici , republicată , cu modificările şi completările sale ulterioare  şi ale art. 10 şi
12 din Ordinul A.N.F.P. nr. 7660 / 2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice ,
Luând în considerare adresa nr. 50724/2017 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici Bucureşti prin care ni se comunică faptul că nu există observaţii privind modul de
întocmire a Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii
executive din Comuna Orlat şi S.P.C.L.E.P. Orlat  pentru anul 2018
 u 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă Planul de ocupare a
C
funcţiilor publice din aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi
S.P.C.L.E.P. Orlat  pentru anul 2018, potrivit anexei la proiectul de hotărâre .
 e trece la punctul 6 al ordinii de zi , Proiectul de hotărâre privind aprobarea
S
Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Orlat
Dl primar spune ca Strategia de dezvoltare locală , reprezinta unul din documentele
solicitate in vederea intocmirii dosarului pentru accesarea fondurilor europene .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru , aprobă , Strategia de
dezvoltare locală a Comunei Orlat   .

Dl preşedinte dă citire punctului 7 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Orlat în Consiliul de Administraţie al
unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat pentru anul şcolar
2017-2018 .
Dl consilier Oprea îl propune pe dl consilier Giurculeţ ca reprezentant al Consiliului
Local al Comunei Orlat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială
,, Ion Pop Reteganul ’’ .
Dl Giurculeţ spune că nu poate fi reprezentant al Consiliului Local al Comunei Orlat în
Consiliul de Administraţie deoarece soţia dânsului este reprezentant al profesorilor în acelaşi
Consiliu de Administraţie , dar propune pe dna consilier Rodeanu Elena Simona pentru a
reprezenta Consiliul Local al Comunei Orlat în Consiliul de Administraţie al unităţii de
învăţământ Şcoala gimnazială  ,, Ion Pop Reteganul ’’ .
                  Nemaifiind alte propuneri , urmare a propunerii dlui Giurculeţ  , se trece la vot  .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru , se desemnează dna Rodeanu
Elena - Simona
, reprezentant al Consiliului Local al Comunei Orlat în Consiliul de
Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion Pop Reteganul’’ Orlat, pentru
anul şcolar 2017-2018.
                      Se trece la punctul 8 al ordinii de zi  ,  intrebari , interpelari.
 l primar spune că potrivit unei hotărâri a Consiliului Judeţean Sibiu , în viitor , se
D
intenţioneaza desfiinţarea Centrului de plasament de la Orlat şi construirea unor căsuţe familiale
pentru cei 100 de copii din centrul de plasament.
Mai spune de asemenea ca s-a prezentat reprezentanţilor Consiliului Judeţean Sibiu
, 3 spaţii care sunt disponibile în vederea construirii acestor căsuţe , respectiv cladirile de la nr.
115 , 194 , 198 , urmând ca reprezentaţii Consiliului Judeţean Sibiu să îşi exprime punctul de
vedere în ceea ce priveşte aceste spaţii în vederea costruirii căsuţelor pentru copii .
Dl primar le aduce la cunoştinţă domnilor consilieri că în data de 15.10.2017 va
avea loc sfinţirea bisericii din centrul comunei  .
Dl primar propune o şedinţă comună între Consiliul Local Orlat , Consiliul parohial
şi preoţii din Comuna Orlat .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa
închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
         CONSILIER                                                                                SECRETAR
  BIRIŞ VALENTIN                                                                    VULEA MONICA – ELENA

