ROMÂNIA
JUDEŢUL SIBIU
COMUNA ORLAT
CONSILIUL LOCAL:
PROCES - VERBAL
încheiat azi 26 . 10 . 2016 , ora 14:30 , în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinta ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 26 octombrie
septembrie 2016, ora 14:30 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : dna Rodeanu Elena Simona .

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 08.09.2016

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2016

4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru agenţii
economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat
5.
Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi
exercitarea activităţii de audit public intern
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Comunei Orlat pentru funcţionarea
compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din
România
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul
2016
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Amenajare alei pietonale zona blocuri ’’
9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în
localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’

10.
Proiect de hotărâre prvind implementarea proiectului ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’
11.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna

Orlat
12.

Întrebări , interpelări
Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu 12 voturi pentru .
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 8 septembrie
2016
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără obiecţii.
 e trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre privind
S
aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna
Orlat .
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se proprune Consiliului Local aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul
2016 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Ţinând seama de dispoziţiile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale , modificată şi completată ulterior ,
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă contul de execuţie al bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 , la venituri prevederi bugetare anuale in suma de
6.954.030 lei , prevederi bugetare trimestriale cumulate în suma de 5.505.030. lei şi încasări realizate în
suma de 6.125.712 lei iar la cheltuieli prevederi bugetare anuale in suma de 9.953.770 lei , prevederi
bugetare trimestriale cumulate in suma de 7.956.380 , şi cheltuieli realizate în sumă de 3.733.592 lei
structurat astfel :
lei
COD
INDICATOR
CREDITE PREVEDERI PREVEDERI
INCASĂRI
DE
BUGETARE BUGETARE
/PLĂŢI
ANGAJAME ANUALE
TRIMESTRI REALIZATE
NT
APROBATE
ALE
LA FINELE CUMULATE
PERIOADEI
DE
RAPORTAR
E

03.02.18

04.02.01
04.02.04
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50
11.02.02

11.02.06

16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
16.02.50
18.02.50
30.02.05
30.02.05.30

33.02.28

34.02.02
35.02.01

TOTAL VENITURI: din
care
1. VENITURI FISCALE – din
care:
- impozit pe veniturile din
transferul proprietăţii
imobiliare din patrimoniul
personal
- Cote defalcate din impozitul
pe venit
- Sume alocate de CJ
- impozit pe clădiri PF
- impozit pe clădiri PJ
- impozit pe terenuri PF
- impozit pe terenuri PJ
- impozit teren extravilan
- taxe judiciare de timbru
- alte impozite şi taxe pe
proprietate
Sume defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate
Sume defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor
locale
- taxe asupra mijloacelor de
transport PF
- taxe asupra mijloacelor de
transport PJ
- taxe si tarife pentru eliberarea
de licenţe
- alte taxe pentru utilizarea
bunurilor
- alte impozite şi taxe
2. VENITURI NEFISCALE
- venituri din concesiuni şi
închirieri
- alte venituri din concesiuni şi
închirieri de către instituţiile
publice
- venituri din recuperarea
cheltuielilor de judecată,
,imputaţii şi despăgubiri
- taxe extrajudiciare de timbru
- venituri din amenzi şi alte
sancţiuni

6.954.030

5.505.030

6.125.712

4.588.800

3.273.300

3.232.135

21.600

19.600

23.006

400.000

300.000

434.521

1.316.000
102.000
80.000
32.000
16.000
55.000
0
200

990.000
85.000
60.000
24.000
12.000
44.000
0
200

1.050.659
98.022
82.876
57.402
16.814
52.044
4.136
487

2.089.000

1.378.000

1.278.841

344.000

261.000

0

80.000

60.000

84.188

40.000

30.000

37.725

10.000

7.000

9.987

3.000

2.500

1.427

0
574.000
110.000

0
440.500
90.000

0
473.156
91.820

110.000

90.000

91.820

0

0

1.306

6.000
50.000

4.500
40.000

11.322
44.334

36.02.06
36.02.32

36.02.50
37.02.03

37.02.04

39.02.01
39.02.07

40.02.14

42.02.20

42.02.34
45.02.04.02

51.02

54.02

- taxe speciale
Sume provenite din finanţarea
bugetară a anilor precedenţi
aferentă SF
- alte venituri
Vărsăminte din SF pentru
finanţarea SD(cu semnul
minus )
Vărsăminte din SF pentru
finanţarea SD
(cu semnul plus )
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale instituţiilor publice
Venituri din vânzarea unor
bunuri aparţinând domeniului
privat al statului sau al
unităţilor
administrativ-teritoriale
Sume din excedentul bugetului
local utilizate pentru finanţarea
SD
Subvenţii de la BS către BL
necesare susţinerii derulării
proiectelor finanţate din FEN
postaderare
Subvenţii pentru încălzire
Sume primite de la UE în
contul plătilor efectuate în anul
anterior
TOTAL SF
TOTAL SD
TOTAL CHELTUIELI – din
care:
CAP. AUTORITĂŢI
PUBLICE ŞI ACŢIUNI
EXTERNE
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- alte transferuri
- alte cheltuieli
CAP. ALTE SERVICII
PUBLICE GENERALE
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- fond de rezervă

6.334.850

8.000
0

6.000
0

8.186
528

400.000

300.000

309.962

-1.449.000

-914.750

0

+1.449.000

914.750

0

134.200

134.200

134.293

15.300

15.300

18.562

0

0

626.090

803.630

803.630

803.627

1.000
789.470

1.000
789.470

752
789.468

3.762.430
3.191.600
9.953.770

2.847.680
2.657.350
7.956.380

3.753.144
2.372.568
3.733.592

584.900

479.380

376.246

420.000
154.000
2.000
8.900
220.500

332.230
136.250
2000
8.900
207.690

292.690
73.880
1800
7.876
37.236

56.000
14.500
150.000

45.640
12.050
150.000

35.856
1.380
0

61.02

65.02

67.02

68.02

70.02

74.02

83.02

84.02

CAP. ORDINE PUBLICĂ
ŞI SIGURANŢĂ
NAŢIONALĂ.
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
CAP. INVATAMANT
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
- asistenţă socială (tichete
grădiniţă)
- cheltuieli de capital
(amenajare curte grădiniţă)
CAP. CULTURĂ
RECREERE ŞI RELIGIE
- cheltuieli de personal
- bunuri şi servicii
-alte cheltuieli (susţinerea
cultelor)
- cheltuieli de capital
CAP. ASIGURĂRI ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- cheltuieli de personal
- asistenţă socială
CAP. LOCUINŢE,
SERVICII ŞI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
CAP. PROTECŢIA
MEDIULUI
- cheltuieli de personal
-bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
CAP. AGRICULTURĂ ,
SILVICULTURĂ ŞI
VÂNĂTOARE
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital
CAP. TRANSPORTURI
- bunuri şi servicii
- cheltuieli de capital

44.000

28.300

16.541

40.000

21.000
23.000
0
1.874.630
1.512.000
252.000
23.000

16.500
11.800
0
1.303.430
1.044.000
148.800
23.000

15.414
1127
0
1.175.552
1.009.794
79.657
1.100

40.000

40.000

40.000

39.648

369.000

574.400

538.330

65.368

18.000
87.400
100.000

13.730
75.600
80.000

13.203
17.165
35000

369.000
375.500

369.000
276.600

0
231.530

621.600

135.000
240.500
841.600

85.600
191.000
807.600

73.994
157.536
537.896

621.600
254.000

220.000
621.600
475.500

186.000
621.600
442.950

93.413
444.483
277.897

254.000
30.000

92.000
129.500
254.000
48.000

74.450
114.500
254.000
43.000

62.527
37.527
177.843
15.496

18.000
30.000
4.899.740
25.000
4.874.740

13.000
30.000
3.814.100
22.000
3.792.100

1.020
14.476
999.830
2985
996.845

369.000

30.000
5.020.250
5.020.250

87.02

CAP. ALTE ACŢIUNI
ECONOMICE
- bunuri şi servicii
TOTAL CHELTUIELI
SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE
TOTAL CHELTUIELI
SECŢIUNEA DE
DEZVOLTARE

6.334.850

15.000

15.000

0

15.000

15.000

0

3.762.430

2.847.680

2.058.497

6.191.340

5.108.700

1.675.095

Dl presedinte da citire Proiectului de hotărâre privind aprobarea instituirii taxei speciale de
salubrizare pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat
Dl Giurculeţ menţionează că a citit un articol în ziarul ,,Tribuna’’ în care scria că se vor
distribui câte 3 tomberoane de culori diferite pentru fiecare imobil .
Dl Primar spune că la nivelul Comunei Orlat , pentru fiecare imobil se va distribui o
europubelă neagra pentru deseurile menajere , pentru deseurile biodegradabile sunt compostoarele iar
pentru colectarea selectiva vor fi amplasate containere in 13 puncte in comună .
Analizând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sibiu nr. 381/19.10.2016 prin
care se propune aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2016 pentru agenţii
economici şi instituţiile publice în conformitate cu Planul de evoluţie al tarifelor şi a indicelui de generare a
deşeurilor menajere prevăzut în aplicaţia de finanţare a proiectului ,, Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în Judeţul Sibiu”,
În baza reglementărilor art. 8 alin. (3) lit. j)-k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 10 alin. (5),
art. 42 alin. (1) lit. c), art. 43 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu art. 25-27 din Legea serviciului de
salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare coroborat cu art. 454 lit. g) şi art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal ,
Având în vedere H.C.L. Orlat nr. 43/2015 privind aprobarea ”Regulamentului de instituire şi
administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu”
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei aprobă instituirea taxei speciale de salubrizare
pentru agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna Orlat aferentă anului 2016 în cuantum de 310
lei/tonă fără TVA .
 e trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi , respectiv Proiect de hotărâre privind însuşirea
S
Acordului de cooperare privind organizarea Şi exercitarea activităţii de audit public intern .

Dl Primar menţionează că s-a constituit Filiala Judeţeană Sibiu a Asociaţiei Comunelor din
România. La nivelul Filialei Judetene s-a stabiliu un modelul-cadru de Acord de cooperare privind
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern , model care sa fie adoptat de comunele care fac
parte din Asociatia Comunelor din Romania in vederea cooperari pentru organizarea şi exercitarea activităţii
de audit public intern , audit care va fi asigurat de 2-3 auditori angajati ai Filialei Judetene . Mai
menţionează de asemenea că aceeaşi procedură se intenţionează să se aplice tot prin Asociatia Comunelor
din Romania şi în domeniul urbanismului in ceea ce priveste eliberarea certificatelor de urbanism si a
autorizaţiilor de construire .
Având în vedere Proiectul de hotărâre, iniţiat de primarul comunei Orlat privind însuşirea Acordului de
cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern precum şi raportul de specialitate privind
însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern .

Ţinând seama de faptul că obţinerea eficienţei şi eficacităţii serviciilor publice reprezintă o condiţie
esenţială a managementului fiecărei entităţi publice, în acest caz entitate publică fiind comuna, în calitatea
acesteia de persoană juridică de drept public şi, respectiv , de instituţie publică locală.
Apreciind oportunitatea unei cooperări între comune pentru asigurarea serviciilor de audit public
intern, respectând în acelaşi timp independenţa şi funcţiile specifice fiecăreia dintre acestea;
Urmărind facilitarea asigurării activităţii de audit public intern pentru mai multe comune, în temeiul
unui acord de cooperare, prin relaţiile profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate,
eficienţă şi colaborare pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activităţi;
În conformitate cu prevederile:
- Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin
Legea nr.199/1997;
- Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codului privind conduita auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor publice
nr.252/2004;
- Art.13 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Art. 24 şi 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Titlul II, Cap I "Contractul" din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare; Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare, Codului de procedură civilă;
- Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Statutului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi de cele ale statutului Filialei Judeţene Sibiu
a Asociaţiei comunelor din România;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Orlat nr 63 / 30.11.2006 privind aderarea comunei Orlat la
Asociaţia Comunelor din România.
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat adoptă hotararea privind însuşirea Acordului
de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern .

Se însuşeşte modelul-cadru al Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern, potrivit anexei care face parte integrantă din hotărâre.
Obligaţiile financiare rezultate din Acordul de cooperare pe întreaga durată de existenţă a acestuia, se
suportă din bugetul local al comunei Orlat.
Se desemnează dl Gâţă Aurel, primarul comunei Orlat pentru semnarea Acordului de cooperare privind
organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern.
Dl preşedinte dă citire punctului 6 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
contribuţiei Comunei Orlat pentru funcţionarea compartimentului de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei
Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România .
Dl primar menţioneaza că prin Decizia nr. 3 a Consiliului Director al Filialei Judeţene Sibiu a
Asociaţiei Comunelor din România s-a aprobat contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de audit
intern, pentru comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern, urmând ca Comuna Orlat să plătescă , o contributile lunara de 1.000 lei .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei
Orlat prin care acesta propune aprobarea contribuţiei Comunei Orlat pentru funcţionarea compartimentului
de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România , precum şi
raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Având in vedere Hotărârea Consiliului Local Orlat nr. 63 din data de 30.11.2006 prin care
s-a aprobat aderarea Comunei Orlat la Asociaţia Comunelor din România;
Ţinând seama de Decizia nr. 3 a Consiliului Director al Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei
Comunelor din România prin care s-a aprobat contribuţia pentru funcţionarea compartimentului de audit
intern, pentru comunele semnatare a Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de
audit public intern,
În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ,
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru , aprobă alocarea sumei de 1.000
lei/lună din bugetul local al Comunei Orlat, reprezentând contribuţia pentru funcţionarea compartimentului
de audit intern, înfiinţat în cadrul Filialei Judeţene Sibiu a Asociaţiei Comunelor din România .
Se dă citire proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul IV anul 2016
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre
iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care acesta propune rectificarea bugetului local pe trimestrul
IV anul 2016 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere Decizia Şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Sibiu nr.
11/17.10.2016 privind influenţele cu care se modifică sumele defalcate din TVA pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraşelor şi municipiilor
Ţinând seama de prevederile art. 19 alin. 2 şi art. 29 al Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale , republicată , modificată şi completată ulterior , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele
publice , republicată , modificată şi completată ulterior ,
Luând în considerare H.C.L. nr. 9 / 2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat
pe anul 2016 ,

Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat adoptă hotararea privind rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III anul 2016 , rectificându-se bugetul local al Comunei Orlat
cu 95,13 mii lei la venituri şi 95,13 mii lei la cheltuieli , conform tabelului de mai jos :
MII LEI
NR. INDICATORI
COD CONT
VENITURI
CHELTUIEL
CRT
I
.
1.
Cote defalcate din impozitul pe venit
04.02.01
52
2.
Sume defalcate din TVA ptr.finanţarea
11.02.02
-109
ch.descentralizate
3.
Vărsăminte din SF pentru susţinerea ch. SD
37.02.03
-50
4.
Vărsăminte din SF
37.02.04
50
TOTAL VENITURI SF
-107
TOTAL VENITURI SD
50
5.
AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI
51.2A
2
EXTERNE
51.02.01.03
2
AUTORITĂŢI EXECUTIVE
59
2
Alte cheltuieli
59.11
2
Asociaţii si Fundaţii
6.
ÎNVĂTĂMÂNT
65.2A
-109
Ch.de personal
10
-109
7.
Locuinţe,Servicii şi Dezv.Publică
70.2A
25
Alimentare cu apă
70.2A.05.01
25
Proiecte cu finanţare din fonduri externe
58
25
nerambursabile
58.04
25
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU
DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR)
58.04.03
25
Cheltuieli Neeligibile
8.
Protecţia Mediului
74.2A
25
Canalizare şi tratarea apelor reziduale
74.2A.06
25
Proiecte cu finanţare din fonduri externe
58
25
nerambursabile
58.04
25
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU
DEZVOLTARE RURALĂ (FEADR)
58.04.03
25
Cheltuieli Neeligibile
TOTAL CHELTUIELI SF
-107
TOTAL CHELTUIELI SD
50
TOTAL SF
-107
TOTAL SD
50
TOTAL
-57
-57
De asemenea se aprobă programul de investiţii pentru anul 2016 şi se actualizează programul
achiziţiilor publice pe anul 2016 .
Dl presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Amenajare alei pietonale zona blocuri ’’ .

Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre initiat prin care se propune
aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie ,, Amenajare alei pietonale zona
blocuri ’’ , precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale Ordinului nr.
863/2008 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28 /2008 , ale art. 19 din
O.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificată şi completată ulterior ,
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru aprobă realizarea demersurilor necesare
în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Amenajare alei pietonale zona blocuri ’’, cod CPV :
45233250-6
De asemenea se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,
Amenajare alei pietonale zona blocuri ’’ , după cum urmează :
Total General : 16.179,35 lei exclusiv TVA ( 19.415,22 cu TVA )
Din care valoarea lucrărilor C + M : 16.179,35 lei exclusiv TVA ( 19.415,22 cu TVA )
Se aprobă şi lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei la proiectul de
hotarare .
Dl presedinte de sedinta da citire punctului 9 al ordinii de zi Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,,Extinderea şi modernizarea
sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’
Dl Giurculeţ întreabă are este diferenţa dintre C+M şi total pentru ca a costatat ca între C+M şi
total este o diferenţă de aproximativ 30% .
Dl primar raspunde ca C+M reprezintă contrucţiile si montajul lucrării , iar totalul cuprinde şi
costul proiectului , studiile de fezabilitate , organizarea de şantier , etc.
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre
initiat prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţie nouă
,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat ,
Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’ , precum şi de raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Luând în considerare dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea finanţelor publice locale nr.
273/2006, modificată şi completată ,
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale Ordinului nr.
863/2008 privind aprobarea instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din HG nr. 28 /2008 , ale art. 19 din
O.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii , modificată şi completată ulterior ,
Se aprobă , cu 12 voturi pentru , realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii
obiectivului de investiţie nouă ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare

menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’, cod CPV: 79314000-8 , 71351810-4 ,
71332000-4 , 79930000-2 , 45231300-8 , 45332000-3 , 45232420-2 , 45232431-2 .
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,,Extinderea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat ,
judeţul Sibiu ’’  , după cum urmează :
Total General : 7.001.154 lei exclusiv TVA (8.401.385 Lei cu TVA 20%)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 4.439.165 lei exclusiv TVA ( 5.326.998 Lei cu TVA 20%)
Se aprobă şi lista cu cantităţile de lucrări ce urmează a se executa , potrivit anexei care face parte
integrantă din proiectul de hotărâre .
Preşedintele dă cititre proiectului de hotarare privind implementarea proiectului ,,Extinderea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat ,
judeţul Sibiu ’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , Judeţul Sibiu , având în vedere temeiurile juridice, respectiv
prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e)
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
f)
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
luând act de:
a)
referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Orlat, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat
cu nr. 6697/24.10.2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivităţii;
b)
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr. 6696/24.10.2016, prin care se motivează, în drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea
Consiliului Local Orlat nr. 64/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de
investiţie ,,Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea
Orlat , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’ ,
Hotărăşte , cu 12 voturi pentru , aprobarea implementării proiectului ,,Extinderea şi
modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare menajeră în localitatea Orlat , Comuna Orlat ,
judeţul Sibiu ’’ , denumit în continuare Proiectul.

Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit
legii.
Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în
cadrul Proiectului.
Numărul locuitorilor şi operatorii economici deserviţi de Proiect, dupa caz, precum şi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din proiectul
de hotărâre.
 l preşedinte dă citire punctului 11 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
D
Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat .
Dl Primar menţionează că amenajamentul pastoral are valabilitatea de 10 ani . Mai spune de
asemenea că de pe păşunat s-au luat probe în urma cărora s-a stabilit cantitatea de masă verde care rezultă
de pe păşuni . La această cantitate i se aplică un preţ / kg stabilit prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Sibiu
şi rezultă un preţ pe hectar care va constitui preţul de pornire pentru licitaţie .
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat
prin care acesta propune aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiştile din Comuna Orlat , precum şi
pe cele ale raportului de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere:
- prevederile art. 9 alin. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului
funciar nr. 18/1991;
- prevederile art. 8 alin. (1), alin. (2) din H.G. nr. 1064 din 2013 privind aprobarea Normelor Metodologice
pentru aplicarea O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile H.G. nr.78 din 4 februarie 2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice
pentru aplicarea O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente
şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art.4 şi art. 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică şi prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă Amenajamentul pastoral pentru
pajiştile din Comuna Orlat, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din hotărâre.
Amenajamentul prevăzut la alin. (1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează
păşunile aflate pe teritoriul comunei Orlat şi este valabil pe o perioadă de 10 ani.
Se trece la punctual 12 al ordinii de zi , intrebări , interpelări .
Se citeşte de către secretarul Comunei Orlat raportul Comisiei pentru agricultură , amenajarea
teritoriului , urbanism , protecţia mediului , turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Comunei Orlat
raport încheiat ca urmare a deplasării în teren pentru soluţionarea sesizării dlui Verde Mihailă
Dl Primar menţionează că acest raport trebuie adus la cunoştinţa dlui Bumbea , pentru
conformare .

Dl Giurculeţ întreabă dacă la nivelul Primăriei s-a primit memorandumul din partea Guvernului
în ceea ce priveşte transparenţa decizională şi o întreabă pe dna secretar dacă ştie că şi procesele verbale ale
sedintelor trebuie afisate pe pagina de internet a primariei.
Dna secretar răspunde că s-a primit memorandumul privind transparenţa decizională .
Dl Primar mentioneaza ca hotararile Consiliului Local sunt postate pe pagina de intrenet a
primariei .
Dl Giurculeţ întreabă care este numele paginii iar dna secretar rapunde ca pagina este
www.comunaorlat.ro .
Dl Giurculeţ întreabă de asemenea despre pământul pentru spaţiile verzi de pe strada Câmpului .
DL Giurculeţ menţionează că la şedinţa trecută s-a spus că se vor monta pompele de apă şi încă nu sunt
montate .
Dl Primar spune că pompele de apă nu au putut fi montate încă din cauza faptului că locul unde
trebuie montate pompele este plin de apă .
Dl Muntean Petru remarcă de asemenea că a constatat că exista o ţeava care face legătura între
strada Câmpului şi firma dânsului , si prin aceasta ţeavă de 200 vine apă într-una .
Dl Giurculeţ spune de asemenea că în programul de investitii pentru anul 2016 era si terenul
multifunctional de sport si intreaba in ce stadiu se afla .
Dl Primar raspunde ca se intentioneaza sa se acceseze fonduri europene si pentru acest proiect
prin GAL la fel cum s-a procedat pentru modernizarea drumurilor .
Dl Giurculeţ intreaba daca mai sunt contractele de pasunat valabile iar dl primar raspunde ca da
exceptie facand Comanda .
Dl viceprimar enumera persoanele care au incheiate contracte pentru pasunat cu Primaria
Comunei Orlat .
Dl Giurculeţ intreaba daca cetatea este data pentru ca pe cetate s-au pus fire de curent si intreaba
daca este voie sa se faca asa ceva .
Dl Primar raspunde ca s-au pus sarme de curent pentru animale , oamenii putand sa treaca pe
acolo , iar dl Giurculeţ spune ca nu este normal sa fie curent pentru ca persoanele din localitate au voie sa
mearga pe cetate .
Dl Giurculeţ întreabă care sunt planurile cu gradina scolii de la casa de copii . De asemenea
întreaba despre terenul de la casoaie si spune ca ar dori ca dl Petrica sa faca o situatie cu terenurile de la
casoaie pentru a se cunoaste care sunt ale primariei .
Dl Oprea este de parere ce se poate lotiza , pentru ca ete posibil sa fie si alti doritori fata de cei
care au in momentul de fata teren acolo .
Dl Giurculeţ spune ca este o idee buna , pentru ca se vor face bani pentru primarie .
Dl Primar spune ca este o problema acolo pentru ca cladirile sunt ale oamenilor dar terenul nu
este al lor .
Dl Giurculeţ readuce in discutie problema oilor care intra pe terenurile cultivate . si spune ca
pentru a infiinta o cultura de toamna costa si nu este normal ca oile sa vina sa o distruga .
Dl Primar spune ca nu se pot bloca drumurile de hotar pentru a impiedica accesul animalelor .
Dl Giurculeţ spune ca oile nu pot merge pe un drum de 3 m si automat intra pe terenurile
oamenilor .
Dl viceprimar Milea spune ca pana acum 5 ani oile nu au intrat pe terenurile oamenilor . Mai
spune de asemenea ca acum 5 ani a avut loc o intalnire la care au participat primarul , viceprimarul si
ciobanii . La intalnirea respectiva toti proprietarii de terenuri au fost de acord ca oile sa intre pe terenuri .
Dl Giurculeţ spune ca suntem reprezentanti ai oamenilor si trebuie sa facem ceva .

Dl Primar spune ca anul trecut a facut o vizita in teren pentru verificarea oilor si ciobanii in
momentul in care au vazut masina au trecut de pe Lăcşoare pe terenurile private . De asemenea ciobanii dau
exemplu ca la Orlat ciobanii coboara ultimii .
Dl Giurculeţ spune ca ii este jena ca s-a ajuns la situatia aceasta si ca nu se poate face nimic ,
pentru ca atunci cand era copil oile coborau de Sf. Dumitru stateau cateva zile si plecau inapoi la munte .
Dl Giurculeţ spune ca s-a gandit la niste actiuni sociale si o prima idee ar fi ca familiile care au
implinit 50 de ani de casatorie sa fie invitate la o intalnire cu consilierii , sa le fie oferite eventual niste
diplome si poate chiar si o masa la un restaurant.
Ca urmare a faptului că au fost epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, se declara şedinţa
închisă .

PREŞEDINTE de sedinta ,
CONSILIER
BIRIŞ VALENTIN

SECRETAR
VULEA MONICA – ELENA

