ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 7 martie 2017 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinta ordinara a Consiliului Local Orlat , din data 7 martie
2017  , ora 14:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absent motivat : dl. Milea Ioan
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu inca 2 proiecte de hotarare .
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 extraordinare din data de
08.02.2017

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul

2016
4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul

2017
 5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2016 pentru
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA

6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2017
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe
picior ce urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
8.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor
pe raza Comunei Orlat
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între
Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu şi mandatarea directorului
executiv al ADI ECO Sibiu pentru semnarea contractului

10.

Întrebări , interpelări.
Ordine de zi suplimentară

1.
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 9/2017 privind aprobarea
Modernizării Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, , judeţul Sibiu
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Modernizării Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat,
judeţul Sibiu’’

Se supune la vot ordinea de zi si ordinea de zi suplimentara , si se aproba cu 12 voturi
pentru .
Se alege presedinte de sedinta pe dl. Oprea Artenie Octavian cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare din data de
8 februarie 2017
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare fără obiecţii .
 l presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei
D
bugetare pe trimestrul IV anul 2016

 Dl Primar explica că este vorba despre execuţia bugetară pe întreg anul 2016.
Cu 12 voturi pentru se aproba executia bugetara pe trimestrul IV anul 2016 la venituri
cu suma de 7.382.072 lei şi la cheltuieli cu suma de 4.907.997 lei .
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi , proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
local al Comunei Orlat pe anul 2017 .
Dl Primar spune ca in proiectul de hotarare se propune aprobarea bugetului local al
Comunei Orlat pentru anul 2017 , la venituri în suma de 6.074,8 mii lei. Mai mentioneaza ca la
partea de venituri pe langa veniturile proprii sunt si sumele pentru echilibrare si cotele defalcate
din impozitul pe venit , de la Consiliul Judetean Sibiu şi Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Sibiu .
Dl Giurculeţ spune că a constatat faptul că ponderea veniturilor din taxele locale este în

jur de 1.100.000 lei iar banii veniti de la Consiliul Judetean Sibiu sunt de aproximativ 4.900.000
-5.000.000 lei
Dl Primar spune ca veniturile din taxele locale sunt de aproximativ 1.400.000 lei .
Dl Giurculeţ întreabă despre procentul încasărilor din anul 2016 .
Dl Primar raspunde că gradul de colectare aferent anului 2016 este de peste 90 % , şi fiecare
procent neîncasat se regăseşte pe minus la cotele si sumele primite .
Dl Primar spune că la partea de cheltuieli se propune aprobarea sumei de 11.498,62 mii lei .
Dl Primar mai menţionează că fondul de rezervă care nu s-a cheltuit se regăseşte în banii propuşi
la cheltuieli .
Dl primar prezinta obiectivele de investiţii aferente anului 2017 :
1. Amenajare parc central , suma de 50.000 lei – schimbare ceas , dotare coşuri gunoi ,
extindere bănci , reamanajare fântână arteziană
2. Modernizare teren sport multifuncţional , suma de 380.000 lei – amplasat langa fosta
Cladire de la Centrul de Plasament , terenul va avea gazon artificial , iluminat , parcare
de pe strada Salistii , trotuare .
Dl Primar propune gasirea unei utilizari pentru cladirea de la intersectia strazilor
Granicerilor cu Salistii .
Dl Bordeanu propune construirea unui spital iar dl Muntean Petru propune construirea
unui azil de batrani sau a unor garsoniere .
3. Studii şi documentaţii Modernizare teren sport multifuncţional , suma de 25.000 lei
4. Constructie baza sportiva .
Dl primar face mentiunea ca alocarile bugetare nu sunt aferente anului 2017 .
Dl Giurculeţ intreabă dacă se intenţionează ca baza sportivă să se facă la ,, Cânechi ,, iar
dl Primar răspunde că da .
5. Extindere reţea de gaz , suma de 300.000 lei
Dl Primar spune ca s-a purtat o discutie cu E.ON GAZ Targu Mures in vederea extinderii
reţelei de gaz din comuna . S-a avut in vedere posibilitatea extinderii pe str. Lungă , str.
Mică , str. Grănicerilor , str Nouă până la limita cu Gura Râului , str Nouă lângă râul
Cibin şi str. Calea Poplăcii . În acest sens s-au contactat toţi potenţialii beneficiari. Dacă
nu exista potenţial din punct de vedere economic , există posibilitatea ca cei de la gaz să

efectueze doar o parte din investiţie .
6. Extinderea şi modernizarea reţelei de alimentare cu apă

, suma de 54.000 lei

7. Studii şi documentaţii nomenclatură urbană , suma de 10.000 lei – renumerotarea
numerelor de casă pe strazi
8. Studii şi documentaţii extindere reţea de gaz , suma de 50.000 lei
9. Reabilitare iluminat public suma de 100.000 lei
10. Actualizare PUG suma de 120.000 lei
11. Amenajare platforme colectare selective gunoaie , suma de 60.000 lei .
Dl Primar spune ca la cele 13 puncte de colectare se intentioneaza amenajarea unor
platforme betonate închise cu gard .
12. Extindere si modernizare reţele de canalizare menajeră , suma de 54.000 lei
13. Modernizare retele de strazi , suma de 8.616.080 lei
14. Studii şi documentaţii Modernizare retele de strazi , suma de 640.110 lei
De asemnea dl Primar mnenţioneaza faptul că în buget este alocată suma de 100.000 lei la
cultură , recreere si religie pentru organizarea unui eveniment cultural.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă bugetul local al Comunei
Orlat pe anul 2017 la venituri în suma de 6.074,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 11.498,62 mii
lei .
Se trece la urmatorul punct al ordinii de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pentru anul 2016 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Dl Primar prezintă executia bugetara pentru anul 2016 a R.P.L.Ocolul Silvic Cindrel RA si
spune ca anul 2016 este cel mai bun an in privinta veniturilor de la infiintarea Regiei pana in
prezent .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru , aproba contul de executie pentru
anul 2016 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA cu venituri in suma de 1.922.201
lei si cheltuieli in suma de 1.454.472 lei .
Dl preşedinte dă citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2017 .
Consiliul Local al Comunei Orlat ţinând seama de dispoziţiile art. 14 alin. 1 şi 2 din
Legea nr. 46 / 2008 - Codul Silvic , republicată , ale Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice

locale republicată şi ale Legii nr. 500 / 2002 privind finanţele publice republicată. , cu 12 voturi
pentru aprobă bugetul de venituri al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA cu suma de
1.897.985 lei şi bugetul de cheltuieli cu suma de 1.428.419 lei .
Preşedintele de şedinţă dă citire punctul 7 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind
aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase pe picior ce urmează a se recolta în anul 2017
din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA.
Dl primar spune că în proiectzul de hotarâre se propune aprobarea unui volum de masă
lemnoasă pe picior de 11.145 metrii cubi ce urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier
propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA .
Se propune aprobarea destinaţiei de masă lemnoasă pe picior ce urmează a se recolta în anul
2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel
RA astfel : - nevoi locale şi populaţie 1.500 metrii cubi
- industrie 8.100 metrii cubi .
Cu 12 voturi pentru se aprobă un volum de masă lemnoasă pe picior de 11.145 metrii cubi
ce urmează a se recolta în anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA şi destinaţia de masă lemnoasă pe picior ce urmează a
se recolta în anul 2017 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Cindrel RA , 1.500 metrii cubi pentru nevoi locale şi populaţie şi 8.100 metrii cubi
pentru industrie .
Punctul 8 al ordinii de zi cuprinde proiectul de hotărâre privind actualizarea Planului de
analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat .
În urma analizării documentaţiei care însoţeşte proiectul de hotărâre , Consiliul Local al
Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru , aprobă actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor pe raza Comunei Orlat , Judeţul Sibiu .
Planul – propriu de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat cuprinde
riscurile potenţiale identificate la nivelul Comunei Orlat , măsurile , acţiunile şi resursele
necesare pentru managementul riscurilor respective .
Se dă citire următorului punct al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi
ADI ECO Sibiu şi mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu pentru semnarea
contractului .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se proprune Consiliului Local aprobarea încheierii unui Contract de
colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu şi mandatarea
directorului executiv al ADI ECO Sibiu pentru semnarea contractului, precum şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens ,
Analizând Adresa ADI ECO Sibiu prin care se propune aprobarea încheierii unui Contract
de colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu, precum şi
mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul anterior mentionat în

numele şi pe seama Consiliului Local Orlat,
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Alba prin care se solicită acceptarea în
continuare a depozitării deşeurilor municipale generate în judeţul Alba, la Depozitul Ecologic de
Deşeuri Menajere si Industriale -Cristian, detinut de SC TRACON SRL, pentru o perioadă de
maxim 9 luni,
Văzând acordul SC TRACON SRL nr.404/07.02.2017, pentru disponibilitatea de preluare
a deşeurilor municipale din judetul Alba pentru o perioadă de 8 luni,
Conform Hotărârii nr.2/17.02.2017 a Adunării Generale a Asociaţiilor ECO Sibiu, prin
care s-a avizat favorabil încheierea unui Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba,
ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu
să semneze contractul anterior mentionat, în numle si pe seama unităţilor administrativ teritoriale
membre în ADI ECO Sibiu,
În baza prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice,
modificată şi completată, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu
modificările şi completările ulterioare, OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.16 alin.(3) pct.D lit.c), pct.C lit.e) si art.17 alin.(2) lit.i) din Statutul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO Sibiu”,
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat , se aprobă încheierea unui
Contract de colaborare între Consiliul Judeţean Alba, ADI SALUBRIS Alba şi ADI ECO Sibiu .
De asemenea se aprobă mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze
contractul anterior mentionat, în numele şi pe seama Consiliului Local Orlat.
Se trece la ordinea de zi suplimentară , Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii
nr. 9/2017 privind aprobarea Modernizării Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat,
, judeţul Sibiu .
Urmare a studierii documentaţiei care a stat la baza iniţierii proiectului de hotărâre pentru
revocarea Hotărârii nr. 9/2017 privind aprobarea Modernizării Reţelei de Străzi în Localitatea
Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu , Consiliul Local hotărăşte cu 12 voturi pentru , revocarea
Hotarârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 9/2017 privind aprobarea Modernizării Reţelei
de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, , judeţul Sibiu .
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea
Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’ .
Se supune la vot proiectul de hotarâre .
Cu 12 voturi pentru se aprobă indicatorii tehnico - economici potrivit Anexei nr. 1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se anexează la aceasta pentru proiectul
,,Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat, Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’ 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 : ,, Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat ,

b)
c)
d)
e)

Comuna Orlat, , judeţul Sibiu,,
Elaborator : SC Allplan Proiect SRL
Persoana Juridică Achizitoare : Comuna Orlat
Ordonator principal de credite : primarul Comunei Orlat
Amplasamentul obiectivului : străzi , domeniu public intravilan Comuna Orlat, Localitatea
Orlat

f) Indicatori tehnico – economici :
Total General : 9.003.122 Lei cu TVA (19%)
din care C+M : 7.715.410 Lei cu TVA (19%)
Valoarea totală se defalcă astfel :
Buget de stat : 8.697.133 cu TVA
din care C+M : 7.715.410 Lei cu TVA
Buget local : 305.989 Lei cu TVA
din care C+M : 0 lei
g) Durata de realizare a investitiei : 40 luni
h) Principalii indicatori tehnici pentru lucrări de drumuri conform Anexei nr. 1.
De asemenea Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă plata de la bugetul local a
sumei 305.989 lei cu TVA , conform anexei 1 Capitolul 3 şi 5 cuprinzând studii de teren,
obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii, proiectare şi inginerie, otganizarea procedurilor de
achiziţie, consultanţă, asistenţă tehnică, alte cheltuieli
Se trece la Întrebări , interpelări .
Dl Biriş sesizează problema opririi neregulamentare a autobuzelor în centrul
Comunei .
Dl Primar spune că va fi contactată firma de transport menţionată în vederea
remedierii situaţiei .
Se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINTA ,
CONSILIER
OPREA ARTENIE OCTAVIAN

SECRETAR,
VULEA MONICA – ELENA

