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 noiembrie 2017 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data de 29
noiembrie 2017  , ora 14 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : -.
La şedinţă este prezent şi Şeful Ocolului Silvic Cindrel RA dl Neamţu Ioan Dorin .
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
26.10.2017
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul
IV anul 2017
4.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al
Comunei Orlat nr. 52 / 2016 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 2017
5.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018
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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2017
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă pentru masa lemnoasă care se
recoltează din fondul forestier proprietate publică a unităţii administrativ – teritoriale Comuna

Orlat judeţul Sibiu în anul 2018 , în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de
accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase ca ,, lemn
fasonat’’ ce urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru vânzarea directă către populaţie a
lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2018
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de
servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase, în anul 2018
12.Întrebări , interpelări , informări
Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi .
Se alege presedinte de sedinta dl Giurculeţ Ioan cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26
octombrie 2017.
Cu 13 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 IV anul 2017
Cu 13 voturi pentru , se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul IV anul 2017 , astfel :
NR.CRT.
1.

2.

1.

2.

INDICATORI
Sume defalcate din TVA ptr. finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor şi municipiilor
din care :
-Hot. judecătoreşti pt. plata salariilor în
înv. preuniversitar de stat)
- salarii, sporuri, îndemnizatii şi alte
drepturi salariale în bani stabilite prin
lege, precum şi contribuţiile acestora
Subvenţii pentru încălzire
TOTAL VENITURI SF
TOTAL VENITURI
ÎNVĂŢĂMÂNT
Ch.de personal

COD CONT
11.2A.02

VENITURI
-150

CHELTUIELI

65.2A
10

-150
-150

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
Ajutoare sociale
Asistenţă socială
(Ajutoare pentu încălzire)

68.2A

+8,4

68.2A.15.01
57

+8,4
+8,4

+12
-162

42.2A.34

+8,4
-141,6
-141,6

TOTAL CHELTUIELI SF
TOTAL

-141,6
-141,6

trece la punctul 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind modificarea anexei
nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 52 / 2016 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 2017
Se

 na secretar prezinta în ce constă modificarea anexei la Hotararea prin care a fost
D
aprobat Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 .
Consiliul local al comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă modificarea anexei nr. 1
din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 52 / 2016 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 2017.
Dl preşedinte dă citire punctului 5 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 .
Dl primar menţionează că în proiectul de hotarâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2018 sunt foarte puţine modificări comparativ cu impozitele şi taxele
stabilite pentru anul 2017. Menţionează că sunt mici modificări în cecea ce priveşte impozitul pe
terenul intravilan , taxa pentru canal şi taxa pentru închirierea căminuluin .
Dl Giurculeţ este de părere că taxa pentru închirierea popicăriei ar putea fi scăzută de
la 50 lei/arenă/oră la 40 lei/arenă/oră .
Se supune la vot proiectul de hotărâre prezentat iniţial , acesta fiind aprobat de către
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctual 6 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 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 se comunică numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2017,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,

-141,6

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.
Dl preşedinte de şedintă dă citire proiectului de hotarăre de la punctul 7 al Ordinii de
zi respectiv Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2017.
Dl Neamţu , şeful Ocolului Silvic Cindrel RA prezintă modificările apărute în Legea
46/2008 - Codul silvic şi prevederile H.G. 715/2017 .
Dl Neamţu prezintă la partea de cheltuieli investiţiile care s-au făcut la depozitul Orlat
respective construirea unei hale , un garaj , o magazine şi un vestiar , la care se adaugă
cheltuielile cu noii angajaţi şi cu utilajele care nu au fost prevăzute în bugetul iniţial.
Dl Muntean Petru întreabă care este profitul pe care îl plăteşte Ocolul la noi .
Dl Giurculeţ spune că a constatat faptul că în bugetul iniţial la profitul net era
prevăzută suma de 394.435 lei iar la bugetul rectificat este prevăzută suma de 220.059 lei , fiind
mult diminuat profitul net .
Dl Neamţu menţionează că la partea de venituri sunt sume mai mici deoarece preţul
de vânzare a lemnului din depozit este mai mic faţă de preţul lemnului vândut la licitaţie iar la
partea de cheltuieli sunt sume mai mari datorită investitiilor pentru depozit , utilajelor
achiziţionate şi cheltuielilor cu noii angajaţi , din această cauză profitul net fiind mai mic .
Cu 12 voturi pentru şi o abţinere (dl. consilier Giurculeţ Ioan ) se aprobă rectificarea
bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul
2017 .
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului
de referinţă pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a
unităţii administrativ – teritoriale Comuna Orlat judeţul Sibiu în anul 2018 , în funcţie de specie
sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă preţul de referinţă
pentru masa lemnoasă care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a unităţii
administrativ – teritoriale Comuna Orlat judeţul Sibiu în anul 2018 , în funcţie de specie sau grupa
de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de natura produsului .
Dl preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre de la punctul 9 respectiv
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase ca ,, lemn fasonat’’
ce urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Dl Neamţu menţionează faptul că în anul 2018 se propune recoltare unui volum
10.500 mc din fondul forestier propriu Comunei Orlat .iar ca destinaţie se propune o cantitate de
3.000 mc pentru consumul populaţiei (lemn foc şi lemn pentru constructie) , o cantitate de 200 mc
pentru consumul propriu al proprietarului/administratorului fondului forestier pentru diverse
investiţii şi o cantitate de 7.300 mc pentru valorificarea către agenţii economici prin licitaţie.

Mai spune de asemenea că se propune ca toată masa lemnoasă să fie valorificată ca lemn fasonat
iar valorificarea volumului de 7.300 mc ,, lemn fasonat’’ către agenţii economici să se facă prin
licitaţie publică în plic închis .
Dl consilier Muntean Petru este de părere că Ocolul Silvic Cindrel nu deţine logistica
necesară pentru vânzarea întregii cantităţi de 10.500 mc ca lemn fasonat .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă volumul şi destinaţia
masei lemnoase ca ,, lemn fasonat’’ ce urmează a se recolta în anul 2018 din fondul forestier
propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul
2018 .
Dl Neamţu prezintă variantele de preţ pentru speciile de lemn.
Dl primar spune că din preţurile prezentate de Şeful de ocol rezultă că diferenta pe
stânjen între lemnele crăpate şi cele necrăpate este de 50 de lei , in acest fel neacoperinduse
cheltuielile cu angajaţii .
Se propune modificarea preţului pentru lemnul de foc lobde de la 300 lei/mc la 310
lei/mc iar la diverse moi în loc de 240 lei/mc la 250 lei/mc .,
Cu 11 voturi pentru şi 2 împotrivă (dl consilier Oprea Artenie şi dl consilier Biriş
Valentin ) se aprobă preţul pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din
Depozitul Orlat, în anul 2018 , cu modificările menţionate anterior .
Se trece la punctul 11 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul
exploatării masei lemnoase, în anul 2018
Dl Neamţu explică nivelul maxim al tarifelor de exploatare pentru diferite
tehnologii .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă nivelul maxim al
tarifelor pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei
lemnoase, în anul 2018 .
Se trece la punctul 12 al ordinii de zi , intrebari , interpelari.
Dna consilier Rodeanu Elena întreabă dacă există posibilitatea extinderii conductei
de gaz.
Dl Giurculeţ îl felicită pe dl Primar pentru iniţiativa arborării steagurilor pe stâlpi
cu ocazia zilei de 1 decembrie. De asemenea îi sugerează dlui viceprimar Topîrcean curăţarea
şanturilor de pe marginea drumului de la ieşirea din Orlat până la complex .

Dl Primar îi informează pe domnii consilieri că au fost semnate 2 contracte cu
finanţare europeană şi le solicită să vină cu propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2018 . Mai spune că în anul 2018 se intenţionează amenajarea clădirii de la intersecţia
str. Grănicerilor cu str. Sălişti , terenul de fotbal de la Cânechi şi curtea primăriei .
Domnul Primar îî informează pe domnii consilieri cu privire la o solicitare din
partea SC RDS & RCS S.A. cu privire la intenţia concesionării unui teren de 225 mp în vederea
edificării unui pilon necesar exploatării , şi întreţinerii unor echipamente de telecomunicaţii
mobile uşoare .
De asemenea Dl Primar aduce la cunoştinţa domnilor consilieri că existe o solicitare
din partea SC ROUES SRL cu privire la emiterea unui aviz în vederea emiterii de către Consiliul
Judeţean Sibiu a Certificatului de Urbanism în vedeerea schimbării destinaţiei clădirilor deţinute
de această societate comercială din clădiri administrative şi social –culturale în depozit temporar
de deşeuri periculoase şi nepericuloase .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa
închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
GIURCULEŢ IOAN

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

