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 29 martie 2018 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 29
, ora 14 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : La şedinta ordinară a Consiliului Local al Comunei Orlat a fost convocat şi
directorul Şcolii gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat , dl Popa Valentin , dar acesta nu este
prezent .
Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca un proiect de hotarare.
martie 2018

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.
12.02.2018

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

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei suprafeţe din păşunea
proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică
4.
Proiect de hotărâre privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat ,
pentru anul şcolar 2018 - 2019
5.

Întrebări , interpelări .
O R D I N E D E Z I S U P L I M E N T A R Ă:

1.
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

Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi şi ordinea de zi suplimentară .
Se alege presedinte de sedinta dl Oprea Artenie Octavian cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 12
februarie 2018.
Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Dl presedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea
închirierii unei suprafeţe din păşunea proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică

Dl Primar menţioneză faptul că este vorba despre o suprafaţă de 42 de hectare în zona
Ardeu .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru şi o abţinere (dna Rodeanu
Elena Simona) aprobă închirierea unei suprafeţe din păşunea proprietate publică a Comunei Orlat , prin
licitaţie publică ,conform proiectului de hotarare.

Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind organizarea
Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2018 - 2019
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă organizarea Reţelei
şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2018 - 2019.
Dl 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 menţionează că se propune modificarea organigramei şi a statului de
funcţii şi în sensul modificării funcţiei contractuale de inspector de specialitate gradul II din
cadrul Compartimentului Impozite şi taxe în inspector de specialitate debutant .
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 Întrebări , interpelări .
Dl Biriş readuce în discuţie problema montării indicatoarelor cu accesul interzis cu
excepţia riveranilor în zona şcolii . De asemenea întreabă dacă nu se pot muta tomberoanele din
zona şcolii .
Dl Oprea întreabă despre terenul de fotbal .
Dl Primar spune ca s-a alocat în buget suma de 120.000 lei pentru terenul de fotbal şi
că în prezent s-a lanasat în SEAP oferta de preţ .

Dl Primar mai spune că anul trecut au fost 4 incendii: Muntean Cerasela , Moţan Ioan ,
Tasdelen Hamit , Tăban Ştefan . Menţionează faptul că s-a alocat gratuit din cota aprobată pentru
nevoile locale următoarele cantităţi : pentru Muntean Cerasela , nr. 826 cantitatea de 7 m 3 ,
Moţan Ioan , nr. 154 , cantitatea de 7 m 3 , Tasdelen Hamit , nr. 839 , cantitatea de 8 m 3 , Tăban
Ştefan , nr. 838 , cantitatea de 8 m3 . Aceste cantităţi au fost alocate în funcţie de suprafaţa
afectată de incendiu , la valoarea lemnului pe picior în pădure , cheltuielile de exploatare şi
transport fiind suportate de persoanele cărora li s-a alocat cantităţile de lemn
Dl Primar aduce în discuţie organizarea festivalului şi spune că s-a optat pentru
perioada 1-2 septembrie .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară
şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
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