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 18 decembrie 2018 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

decembrie 2018

Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 18
, ora 14 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Giurculeţ Ioan
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :

1.
2.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de 29.11.2018

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV
anul 2018
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni de interes local pentru repartizarea
orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social în anul 2019
5.
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019
6.
Întrebări , interpelări , informări.
Se aprobă cu 12 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Bordeanu Nicolae cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29
noiembrie 2018
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 IV anul 2018.
Dl Primar menţionează că s-a alocat prin Hotarare a Consiliului Judeţean Sibiu suma de
104 mii lei reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale. De asemenea au fost încasări suplimentare la bugetul local.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru aprobă rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat pe trim. IV anul 2018 cu suma de 366,50 mii lei la venituri şi cu suma de
366,50 mii lei la cheltuieli.
Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social în anul
2019.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă următorul plan de
acţiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social de pe
raza Comunei Orlat , pentru anul 2019:
Nr.
Obiectiv
Acţiuni şi măsuri
Termen
Resurse
Responsab
crt.
intreprinse
de
il
realizare
1. Salubrizare râul Orlăţel Parcurgerea suprafeţelor Lunar
Beneficiarii Topîrcean
1
de spaţii verzi şi zona
Legii
Dumitru
malurilor râurilor şi
416 / 2001
2. Salubrizare râul Cibin, strângerea manual sau Lunar
Beneficiarii Topîrcean
2 pe teritoriul Comunei m e c a n i c c u u n e l t e ,
Legii
Dumitru
greblă, mătură şi lopată si
Orlat
416 / 2001
3. Salubrizare rîul Sălişte, colectarea în saci a a Lunar
Beneficiarii Topîrcean
3 pe teritoriul comunei diferitelor materiale, ca
Legii
Dumitru
hârtie, peturi, crengi sau
Orlat
416 / 2001
alte deşeuri existente.
4. Salubrizare intrareLunar
Beneficiarii Topîrcean
4 ieşire Orlat-Cristian
Legii
Dumitru
Parcurgerea suprafeţelor
416 / 2001
de spaţii verzi şi
5. Salubrizare intrare- marginea drumurilor şi Lunar
Beneficiarii Topîrcean
5 ieşire Orlat-Gura Legii
Dumitru
strângerea manual sau
Râului
416
/
2001
mecanic cu unelte,
6. Salubrizare intrare- greblă, mătură şi lopată, Lunar
Beneficiarii Topîrcean
si
colectarea
în
saci
a
ieşire Orlat-Poplaca
Legii
Dumitru
diferitelor materiale, ca
416 / 2001
7. Salubrizare intrare- hârtie, peturi, crengi sau Lunar
Beneficiarii Topîrcean
alte deşeuri existente.
6 ieşire Orlat-Săcel
Legii
Dumitru
416 / 2001
8. Salubrizare strada Gării Parcurgerea suprafeţelor Lunar
Beneficiarii Topîrcean
7
carosabilui şi a marginii
Legii
Dumitru
drumurilor şi strângerea
416 / 2001
9. Salubrizare strada şi manual sau mecanic cu Lunar
Beneficiarii Topîrcean
unelte, greblă, mătură şi
8 piaţa Avram - Iancu
Legii
Dumitru
lopată şi colectarea în
416 / 2001
10 S a l u b r i z a r e s t r a d a s a c i a d i f e r i t e l e l o r Lunar
Beneficiarii Topîrcean
.
V i c t o r i e i p â n ă l a deşeuri existente.
Legii
Dumitru
9 biserica ortodoxă
416 / 2001

11 S a l u b r i z a r e
.
întreţinere muzeu
10

Lunar

Beneficiarii
Legii
416 / 2001

Topîrcean
Dumitru

12
.
11
13
.
11
14
.
12

Lunar pe
perioada
de iarnă
Lunar

Beneficiarii
Legii
416 / 2001
Beneficiarii
Legii
416 / 2001
Beneficiarii
Legii
416 / 2001

Topîrcean
Dumitru

Beneficiarii
Legii
416 / 2001
Beneficiarii
Legii
416 / 2001

Topîrcean
Dumitru

15
.
13
16
.
14

ş i Curăţirea curţii şi a
spaţiilor verzi,
igienizarea camerelor şi
lucrări de intreţinere
curţii interioare.
S a l u b r i z a r e z o n a Curăţat şi îndepărtat
centrală
zăpada de pe trotuarele
din centrul comunei
S a l u b r i z a r e s p a ţ i u l Parcurgerea suprafeţelor
verde zona centrală
de spaţii verzi şi a
zonelor de acces şi
S a l u b r i z a r e s p a ţ i u l strângerea manual sau
ve r d e l a c ă m i nu l mecanic cu unelte,
greblă, mătură şi lopată,
cultural nou
şi colectarea în saci a a
diferitelor materiale, ca
hârtie, peturi, crengi sau
alte deşeuri existente
Întreţinere spaţiul verde Parcurgerea spaţiilor
zona centrală.
verzi, colectarea
deşeurilor existente şi
Întreţinere spaţiul verde îndepărtarea vegetaţiei
la căminul cultural nou uscate, prăşitul, plantatul
şi udatul vegetaţiei verzi.

Lunar

Lunar
Lunar

Topîrcean
Dumitru
Topîrcean
Dumitru

Topîrcean
Dumitru

Dl Presedinte da citire proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2019
Dl Primar menţionează faptul că în ceeea ce priveşte impozitele şi taxele din 2019 , în
proiectul de hotărâre acestea au fost calculate la nivelul celor din anul 2018 la care li s-a aplicat inflaţia
de 1,3% .
În ceea ce priveşte taxa de salubrizare pentru anul 2019 , se propun următoarele taxe
speciale de salubrizare :
- pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat :6,50 lei/persoană/lună
- pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat:512 lei/tonă cu TVA pentru
deşeurile reziduale şi 482 /tonă cu TVA pentru deşeurile biodegradabile
Dl Primar mai spune că aceste sume sunt rezultate din noul regulament de salubrizare ,
urmând a fi aplicate în primele luni din an , urmând ca, în urma monitorizării cantităţilor de deşeuri
colectate şi a taxei de salubrizare încasate , acestea să fie modificate dacă se consideră necesar. .
Dl Biriş este de părere că ar fi necesară pază pentru şcoală .
Dl Primar spune că nu a existat nicio solicitare din partea conducerii în acest sens .
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă impozitele şi taxele locale
pentru anul 2019 conform proiectului de hotărâre prezentat .
Se trece la Întrebări , interpelări.
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa
închisă .
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER

SECRETARUL COMUNEI ORLAT

BORDEANU NICOLAE

VULEA MONICA – ELENA

