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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ORLAT PE ANUL 2019
Orlatul este o comună cu o infrastructură edilitară în curs de finalizare, făcându-se paşi
importanţi spre confortul mediului urban, o localitate în care administraţia publică locală este receptivă
la investiţii şi proiecte care conduc la dezvoltarea durabilă a localităţii.
Administraţia publică locală din Orlat reprezentată de Consiliul Local şi Primăria Comunei Orlat
continuă permanent să contribuie la eficientizarea sistemului administrativ şi la optimizarea relaţiilor
dintre administraţie și cetățeni, reamintind încă o dată că suntem la dispoziţia comunităţii şi tuturor celor
care doresc să ne cunoască și sunt receptivi la dezvoltare durabilă în mediul rural.
Preocuparea principală a mea, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei Comunei
Orlat, a Consiliului Local Orlat, în anul 2019 a fost gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local
şi, nu în ultimul rând, bunăstarea cetăţenilor din Orlat, vizând : dezvoltarea infrastructurii comunei
Orlat, atragerea de fonduri în vederea realizării obiectivelor, atragerea de investitori, repararea,
întreţinerea şi modernizarea domeniului public (clădiri, drumuri din comună etc), a şcolii gimnaziale
ș.a.m.d. , în limita bugetului local, asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici
şi a acţiunilor întreprinse de administraţia publică, eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin
asigurarea condiţiilor şi a climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Comunei Orlat, cât şi în relaţiile
cu cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii.
În spiritul transparenţei şi respectului pe care îl datorez cetăţenilor şi Comunei Orlat, voi
încerca să sintetizez, în acest Raport, principalele acţiuni ce s-au desfăşurat în anul 2019, pe domenii.
Este un document pe înţelesul fiecărui locuitor al comunei, spre o corectă informare. Cetăţenii dovedesc
un interes sporit în stabilirea și/sau completarea necesităţilor şi priorităţilor localităţii noastre. Sunt
receptiv la toate propunerile constructive şi contez pe implicarea civică a orlăţenilor. Am dovedit
această atitudine cu fiecare prilej: audienţe, dezbateri publice, întâlniri ocazionale cu diverşi cetăţeni şi
diverse grupuri socio–profesionale, în şedinţele Consiliului Local etc. Permanent avem în vedere
promptitudinea şi profesionalismul funcţionarului public și a personalului contractual în relaţia cu
cetăţenii. Relaţia noastră cu cetăţenii, instituţiile şi operatorii economici a fost marcată de ideea de
deschidere a instituţiei deoarece o administraţie eficientă, transparentă se poate realiza numai prin dialog
şi cu o activitate susţinută de promovare care aduce diferenţa pe care noi toţi o aşteptăm şi o dorim la
Orlat.
Este momentul să mulţumesc aparatului propriu al Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijinul
acordat, apreciez seriozitatea şi responsabilitatea, în deplină armonie cu cerinţele şi standardele
naționale și europene.
1) Activitatea Consiliului Local
În ceea ce priveşte buna desfăşurare în conformitate cu dispoziţiile art. 68 din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, primarul – autoritate executivă – asigură ducerea la îndeplinire a
hotărârilor Consiliului Local. S-a urmărit ducerea la îndeplinire a atribuţiilor autorităţilor deliberative şi
executive rezultate din Legea nr 215/2001 a administraţiei publice locale, precum şi cele din acte
normative apărute în cursul anului 2019.
În cursul anului 2019 autoritatea deliberativă – Consiliul Local al Comunei Orlat s-a întrunit la
convocarea primarului Comunei Orlat în şedinţe ale Consiliului Local Orlat, numite şedinţe ordinare,
respectiv extraordinare. În cadrul acestor şedinţe au fost adoptate 69 de hotărâri cu caracter normativ şi
individual. Toate aceste şedinţe au fost publice. Au fost întocmite proiectele ordinelor de zi pentru
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şedinţele ordinare, extraordinare, precum şi dispoziţiile de convocare pentru Consiliul Local Orlat. În
conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local, s-a
procedat la punerea la dispoziţia consilierilor a materialelor de şedinţă întocmite şi înscrise pe ordinea
de zi. Dezbaterile din şedinţele Consiliului Local precum şi modul în care a fost exercitat votul de către
fiecare consilier au fost consemnate în procesele verbale, care au fost semnate de preşedintele de şedinţă
şi de secretarul comunei Orlat. Hotărârile adoptate de Consiliul Local au fost înregistrate în registre
speciale şi înaintate Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu pentru exercitarea controlului de legalitate
precum şi instituţiilor abilitate cu ducerea la îndeplinire.
Pentru asigurarea transparenţei procesului decizional în conformitate cu prevederile Legii 52 /
2003 republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică s-au urmărit următoarele
obiective:
- sporirea gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei
administrative;
- implicarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de
elaborare a actelor normative;
- sporirea gradului de transparenţă la nivelul administraţiei publice.
Pentru aducerea la cunoştinţa cetăţenilor s-au făcut publice: Ordinea de zi, Minuta şi Procesulverbal al fiecărei şedinţe a Consiliului Local Orlat. În vederea sporirii transparenţei decizionale şi a
informării cetăţenilor interesaţi s-au afişat la avizierul instituţiei informaţiile de interes public, dar și pe
site-ul instituției.
2) Silvicultura şi păşunatul
S-a urmărit valorificarea masei lemnoase din fondul forestier al Comunei Orlat prin O.S. Cindrel
R.A., prin licitație publică. De la depozitul de material lemnos la Orlat se comercializează lemnul
necesar populației și agenților economici . Pentru anul 2019 s-a aprobat recoltarea un volum de 11.000
mc de masă lemnoasă ca ,, lemn fasonat’’ din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Cindrel RA cu respectarea prevederilor amenajamentelor silvice şi în condiţiile
reglementate de art. 59 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare . Sa stabilit preţul pentru vânzarea directă din Depozitul Orlat către populaţie a lemnului fasonat recoltat
din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA , în anul
2019, începând de la 120 lei/mc pentru vârfuri, crăci, deșeuri și ajungând până la 450 lei/mc pentru
stejar, paltin de munte, cireș. Prețurile pentru lemnul de foc încep de la 120 lei/mc și ajung până la
maxim 270 lei/mc. S-a aprobat destinaţia de masă lemnoasă ca ,,lemn fasonat’’ ce urmează a se recolta
în anul 2019 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel
RA , după cum urmează :
 consumul populaţiei (lemn foc şi lemn pentru construcție) 3.000 mc
 valorificarea către agenţii economici prin licitaţie
8.000 mc.
Activitătea de păşunat pentru animale se desfășoară pe suprafeţele din păşunea proprietate
publică a Comunei Orlat care au fost aprobate spre închiriere prin licitație publică în anul 2019.
Suprafaţele de păşune care au fost închiriate sunt situate în extravilanul Comunei Orlat astfel :
 zona Ardeu - suprafață de 42 de ha,
 zona Poienița - suprafață de 13,70 de ha.
 zona Comanda - suprafață de 32 de ha.
3) Protecţia civilă şi situaţiile de urgenţă
Prin Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Orlat s-a monitorizat şi s-a asigurat
permanenţa pe timpul situaţiilor de urgenţă. Pe această linie, prin grija I.S.U. Sibiu, în anul 2019 s-au
asigurat tematicile de instruire şi regulamentul de funcţionare pe e-mail, am fost asistaţi de inspectori de
la Serviciul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.
S-au actualizat următoarele documente:
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 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat , Judeţul Sibiu .
 Planul – propriu de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat care cuprinde riscurile
potenţiale identificate la nivelul Comunei Orlat, măsurile, acţiunile şi resursele necesare pentru
managementul riscurilor respective.
Conform analizelor şi monitorizării activităţii pe tot parcursul anului consider că echipajul de
intervenţie din comuna noastrã este pregãtit sã facã faţã situaţiilor de crizã. Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al localităţii Orlat avea în componenţă, la începutul anului 2019, un număr de 49
membri. Serviciul are în componenţă un compartiment de prevenire şi unul de intervenţie ( format din
două grupe de intervenţie şi şase grupe specializate). Grupele de intervenţie s-au întrunit de două ori pe
lună, în a doua şi a patra săptămână, când se face instructajul şi întreţinerea tehnicii din dotare. Membrii
compartimentului de prevenire şi cei din echipele specializate se instruiesc după planurile anuale.
Au avut loc activităţi de informare preventivă a populaţiei şi controale efectuate la gospodăriile
populaţiei, operatori economici, instituţii. În anul 2019 s-a intervenit, pe teritoriul comunei, pentru
localizarea şi stingerea focului la :
 patru incendii care au avut ca și cauză de iniţiere defecte la alimentarea cu energie
electrică ;
 două arderi de mirişti.
Activităţile de informare preventivă a populaţiei desfăşurate de Serviciul Public Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat au cuprins teme axate pe măsuri de prevenire a incendiilor
la folosirea sobelor, a afumătorilor şi instalaţiilor de iluminat, prevenirea incendiilor la gospodăriile
populaţiei, principalele cauze şi măsuri de prevenire a incendiilor, prevederi generale privind arderea
miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale. Alte teme parcurse au fost: informarea populaţiei
privind măsurile de prevenire a incendiilor pe timpul curăţeniei de primăvară, prevenirea incendiilor în
timpul lucrărilor agricole, informarea populaţiei privind regulile de prevenire şi stingerea incendiilor pe
timpul campaniei de vară şi depozitarea furajelor şi cerealelor, reguli de prevenire a incendiilor şi
protecţie a populaţie specifice sezonului cald, în timpul perioadelor secetoase, la viscol, furtună sau
inundaţii, prevenirea incendiilor în perioada lucrărilor agricole, reguli pentru prevenirea incendiilor şi
asigurarea evacuării persoanelor din incintă în situaţii de urgenţă spre spaţiile de cazare şi/sau servirea
mesei, instituirea regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru clădirile de cult, reguli
pentru prevenirea incendiilor cu ocazia sărbătorilor religioase şi activităţilor religioase desfăşurate cu
ocazia Anului Nou, Sf. Paști.
În concluzie activitatea membrilor Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă s-a
concretizat prin activităţi de prevenire realizate prin controale la instituţiile din subordine, operatori
economici şi gospodăriile populaţiei şi prin activităţi de informare a populaţiei şi intervenţie în cazul
apariţiei unei situaţii de urgenţă.
4) Administraţie şi servicii
Conform Regulamentul propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii,
faptele ce constituie contravenţii se constatată şi se sancţionează. S-au întocmit planuri proprii de
activitate, cu sarcini concrete pe competenţe, cu aplicarea unitară a actelor normative, ce reglementează
activitatea în ansamblu, având stabilite obiective precise. S-a urmărit ducerea la îndeplininirea sarcinilor
ce revin serviciilor și compartimentelor conform legislaţiei în vigoare, asigurarea valorificării operative
şi corecte a datelor solicitate de organele statului sau de către cetăţeni potrivit legii. În anul 2019 au fost
emise un numar de 153 de dispoziții de catre primarul Comunei Orlat.
S-a aprobat în anul 2019 :
 Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al autorităţii
executive din Comuna Orlat;
 modificări la Regulamenul propriu privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localității,
precum și constatarea faptelor ce constituie contravenții;
 Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Judeţul Sibiu;
 modificări ale organigramei și a statului de funcții conform prevederilor Codului Administrativ;
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 H o t ă r â r e a nr. 54 / 2019 privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante
la data de 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat, cu condiţia achitării
integrale a obligaţiilor bugetare de plată principale până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
 H o t ă r â r e a nr. 57 / 2019 privind eşalonarea virării profitului net aferent anului 2018 în sumă
de 200.484 lei din care 196.514 lei debit (vărsăminte din profit) şi 3.970 lei dobândă
penalizatoare, de către Regia Publica Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A. către bugetul local al
Comunei Orlat, până la data de 31 octombrie 2020.
 H o t ă r â r e a nr. 69 / 2019 privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonărilor la plată a
creanţelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele
juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Orlat.
În anul 2019 la compartimentul de Taxe si Impozite Locale au fost eliberate certificate fiscale, au
fost efectuate înregistrari auto, scoateri din evidența auto, s-a ținut evidența contractelor de cumparare /
vanzare imobile, registru corespondență prin poștă și e-mail, centralizarea foilor de parcurs, descarcarea
extraselor, evidența la zi a registrului de casă, încasări conform chitanțe, foi de vărsământ aferente
încasărilor/depunerea încasărilor la Trezoreria Săliște o dată pe saptămână, verificarea situațiilor
centralizatoare cu contul de execuție la sfârșit de lună, emiterea facturilor lunare etc.
TAXE SI IMPOZITE LOCALE/ CASIERIE
ANUL 2019
REGISTRU POSTA
BENZINA
ADRESE
MATRICOLE PF + PJ
REGISTRUL ROL PF + PJ
DECLARATII SALUBRITATE PF + PJ
DOSARE NOI CREATE DE ROLURI
CERTIFICATE FISCALE
INREGISTRARI AUTO
INREGISTRARI TNT ITL
CHITANTE APA/CANAL
CHITANTE IMPOZIT
FACTURI APA
REGISTRU DE CASA
INREGISTRARI TNT CASIERIE

NUMAR
259
323
280
300
1820
307
250
3498
511
2300
4834
7691
6565
3110
600

4) Bugetul local
La întocmirea bugetului local s-a avut în vedere necesităţile şi programul de
dezvoltare a infrastructurii în comuna Orlat căruia i s-a acordat o prioritate şi în anul 2019 .
S-au aprobat în cursul anului:
 utilizarea sumei de 150.000 lei din excedentul bugetului local pentru acoperirea
temporară a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare;
 contul de execuţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA pentru anul
2018 cu suma de 2.625.561 lei la capitolul venituri, respectiv cu suma de 2.410.894
lei la capitolul cheltuieli;
 bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel
RA pe anul 2019 cu suma de 3.215.132 lei la capitolul venituri, respectiv cu suma de
2.952.969 lei la capitolul cheltuieli;
 bugetul local al Comunei Orlat pentru anul 2019, la venituri în suma
de 17.342,21 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 25.023,90 mii lei;
 programul de investiţii pentru anul 2019;
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 programul achiziţiilor publice pentru anul 2019;
 utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2019 în sumă de 7.681,69 mii lei
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;
 conturile de execuţie, rectificările la bugetul local.
6) Urbanism, amenajarea teritoriului, iluminatul public, mediu
În anul 2019 pentru iluminatul public putem spune că am continuat eforturile financiare
deosebite pentru buna funcţionare a acestuia. Cu ocazia sfintelor sărbatori de Crăciun şi de Anul Nou s-a
asigurat montarea de lampi, beculeţe, decoraţiuni, permanent s-au înlocuit lămpile și becurile defecte
etc. A avut loc recepția în prezenta SDEE Electrica la obiectivul de investiții început în anul anterior
Extindere rețea de iluminat public str. Nouă - AEE – Stație de pompare str. Nouă.
În domeniul protejării mediului, am derulat ample campanie de colectare a Deşeurilor de
Echipamente Electrice şi Electronice (DEEE), astfel că am răspuns pozitiv acestor iniţiative venite din
partea asociațiilor în domeniu şi ne-am implicat în colectarea de aparatură electrică şi electronică veche,
uzată. Evenimentele au beneficiat de promovare în presa locală, internet, afişaj stradal, dar şi cu
ajutorul voluntarilor care au distribuit pliante cu informaţii preţioase referitoare la reciclarea deşeurilor.
Primăria Comunei Orlat a continuat colaborarea cu Asociaţia Recolamp, organizaţie specializată
în gestionarea deşeurilor din surse de lumina, autorizată de Ministerul Mediului şi Pădurilor. Astfel,
cetăţenii au la dispoziţie la sediul primăriei recipienţi de colectare a surselor de lumină uzate ( becuri şi
tuburi fluorescente). Asociaţia Recolamp suportă costul colectării şi reciclării.
Suntem parteneri şi beneficiari în cadrul proiectului de Management Integrat al Deşeurilor din
Judeţul Sibiu, derulat de Consiliul Judeţean Sibiu, fapt pentru care am continuat şi în acest an seria
activităţilor şi acţiunilor din proiect.
Cu ajutorul Asociației Fly Fishing Club Sibiu și prin participarea voluntarilor din Orlat am
desfășurat în luna aprilie două acțiuni de ecologizare pe râul Cibin, proiect intitulat ”Gunoiul nu e
pește!”
Amenajarea locului din faţa casei este un motiv de mândrie pentru mulţi locuitori din localitatea
noastrã, încurajãm în acest fel persoanele care au grijã de domeniul public şi de comunitatea în care
trãim. Prin activitãţile noastre, dorim ca mediul înconjurător să fie o prioritate la Orlat, sã atragem
atenţia asupra faptului cã resursele naturale sunt limitate şi epuizabile. Însã nu ne vom opri aici, vrem sã
demarãm lucrãri pentru întreţinerea diferitelor tipuri de vegetaţie, sã refacem spaţiile verzi, sã continuăm
acțiunile de colectare şi selectare a deşeurilor şi nu în ultimul rând sã reciclãm materiale care pot fi
întrebuinţate în alt scop. Astfel se vizeazã o responsabilitate mai mare în rândul locuitorilor, creşterea
interesului pentru probleme de mediu şi, cel mai important, o strânsã colaborare între toţi factorii
implicaţi.
7) Fonduri europene, investiţii în infrastructură & utilităţi
Proiectul ”Modernizarea Reţelei de Străzi în Comuna Orlat, Localitatea Orlat, judeţul
Sibiu” finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, valoarea contractului de finanțare fiind
de 8.697.133 lei la începutul anului 2019, a fost continuat pe durata anului 2019 prin parcurgerea pașilor
de finalizare a procedurii simplificate de achiziție a execuției lucrărilor, achiziției serviciilor de
dirigenție de șantier. Termenul pentru depunerea ofertelor de lucrări a fost data de 12.11.2018,
ofertantul câștigător a fost S.C. Terra Building S.R.L., oferta fiind de 6.732.005,37 lei, iar data încheierii
contractului a fost 12.03.2019. Ulterior, conform legislației in vigoare prin actul adițional din data de 11
aprilie 2019 valoarea contractului a fost actualizată la 7.045.995,01lei în baza preverilor O.U.G.
114/28.12.2018 . În data de 30 mai 2019 s-au actualizat indicatorii tehnico - economici rezultați după
procedurile de achiziții astfel:
 de la bugetul de stat s-a actualizat valoarea contractului de finanțare la suma de 8.025.303,39 lei;
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 cofinanțarea de la bugetul local este în sumă de 301.012,62 lei.
Reamintesc din datele proiectului următorii indicatori :
 lungimea totală a strazilor ce vor fi reabilitate în cadrul contractului: 6.963,90 m
 numărul de străzi ce vor fi reabilitate: 11 străzi;
 nominalizarea străzilor incluse în contract: Fabricii, Morii, Câmpșorului, Lungă, Mică, Săliștei,
Grănicerilor, Poieniței, Nouă, Gării și Piscului.
Un alt proiect important pentru locuitorii comunei și pentru care s-a obținut finanțare prin
PNDR / GAL Mărginimea Sibiului în anii anteriori este proiectul ,,Amenajare teren multifuncţional
de sport şi amenajarea tramei pietonale pe strada Săliştei, Comuna Orlat” care a fost finalizat în
cursul lunii decembrie 2018 și care a urmat în anul 2019 cursul recepționării lucrărilor efectuate și al
depunerii cererii unice de plată către AFIR/CRFIR 7 Centru Alba-Iulia.
În cursul anului au fost continuate demersurile pentru realizarea proiectului de infrastructură
„Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare menajeră în localitatea
Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu” în baza contractului de finanțare cu AFIR semnat la 21.11.2017,
finanțat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), sub-măsura 7.2, în valoare totală
eligibilă de 6.786.440,46 lei. Au fost reluate demersurile privind achiziția lucrărilor de execuție. A fost
lansată invitația de participare la procedura de achiziție a execuției lucrărilor, iar ofertanul câștigător a
fost desemnat S.C. ELECTROVÂLCEA S.R.L. Valoare contractului semnat la data de 23.04.2019 a
fost de 6.281.984,20 , la care se adaugă TVA în sumă de 1.193.577 lei. În trim. IV 2019 a fost depusă
prima cerere de plată pentru situațiile de lucrări din trimestrele II - III. La data de 18.12.2019 erau
recepționate un număr de 5 situații de lucrări pentru anul 2019.
Un al proiect demarat în anul 2019 (mai precis 21 ianuarie 2019 - data aprobării anunțului de
participare și a documentației de atribuire în SICAP) îl constituie obiectivul de investiții reprezentat de
Reparații capitale clădire strada Grănicerilor - Centru de pregătire profesională Orlat. Procedura
simplificată de achiziții a intrat sub controlul ANAP astfel că a durat cîteva luni de zile până s-a evaluat
și stabilit ofertantul câștigător, ulterior urmând semnarea contractului la data de 20.05.2019 cu ofertantul
câștigător. S.C. NV Const S.R.L. a depus oferta în valoare de 2.350.000 lei, la care se adaugă TVA în
sumă de 446.500 lei. Pe parcursul anului 2019 s-a finalizat primele etape din contract – serviciile de
proiectare, elaborarea documentațiilor pentru obținerea autorizației de construcție. Execuția lucrărilor
are termen de 13 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Proiectul Reparații Clădire Cămin Cultural este finanțat prin SM19.2, M09/6B Conservarea și promovarea patrimoniului, în cadrul FEADR 2014-2020, contract de finanțare
C1920076C207573405524/24.06.2019 semnat cu AFIR, include lucrări de reparații interioare, de
refacere a finisajelor exterioare și amenajare a curții. Achiziția serviciilor de proiectare și asistență
tehnică s-a finalizat în luna mai 2019, iar recepționarea serviciilor de proiectare a avut loc în luna august
2019. Ulterior a urmat avizarea proiectului tehnic/a celorlalte documente de către AFIR, urmând ca în
cursul anului 2020 să aibă loc execuția lucrărilor, recepționarea lor și finalizarea proiectului.
La data de 9 aprilie 2019 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Extindere conductă gaze naturale în Comuna Orlat, str. Mică, Lungă,
Grănicerilor, Gării, Nouă’’, total general : 1.170.748,48 lei fără TVA ( 1.392.002,25 lei inclusiv
TVA), din care valoarea lucrărilor C + M : 1.042.493,52 lei fără TVA ( 1.240.567,29 lei inclusiv TVA),
apoi a urmat procedura de achiziții publice în urma căreia ofertantul câștigător este S.C. Praetoria
Construct S.R.L. din Timișoara, iar contractul s-a semnat la data de 17.09.2019 în valoare de
901.524,45 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 171.289,65 lei. Până la 17.12. 2019 au fost realizate
lucrările pe str. Nouă și Gării.
Menționez principalele obiective de investiții noi realizate:
 Studii şi documentaţii NOMENCLATURĂ URBANĂ (renumerotare imobile)
 Actualizare ortofotoplan intravilan
 Festival local şi promovarea localităţii Orlat
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 Dotare sistem supraveghere domeniul public
 Extindere conductă gaze naturale presiune redusă – parțial (finalizat pe str. Nouă,
str. Gării )
 Proiect tehnic Extindere rețea canalizare ape pluviale str. Învingerii
 Proiect tehnic Reparații clădire Cămin Cultural
 Studiu de fezabilitate Rețea aducțiune apă brută.
8) Sport
La popicărie şi la sala de sport constatăm o activitate sportivă intensă şi putem afirma că
se practica sportul în aceste locaţii de către cetăţenii din comuna noastră şi din întreg județul.
Asociaţia Sportivã SILVATEX Orlat, susţinută şi în acest an de Consiliul Local, prin echipele de
fotbal și de popice a continuat activităţile pe linie sportivă, a participat la campionate şi diverse
competiții sportive, a organizat diverse manifestări sportive. Felicit în mod special pe Ghiță Verde
pentru cele trei locuri I, obținute la probele de individual:
Cupa României - 05.05.2019, Iași ,
Campionatul Național U60 - 01.09.2019, Cluj,
 Campionatul Național Sprint+ Tandem -23.11.2019, Ploiești.
9) Evidenţa persoanelor, stare civilă
Pentru realizarea sarcinilor specifice activităţii pe linie de evidenţă a persoanelor şi stare civilă
în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu radiogramele emise de către D.E.P.A.B.D, D.J.E.P,
pe parcursul anului 2019 la nivelul S.P.C.L.E.P Orlat s-au întocmit planuri proprii de activitate, cu
sarcini concrete pe competenţe, cu aplicarea unitară a actelor normative, ce reglementează activitatea în
ansamblu, având stabilite obiective precise, precum şi analize trimestriale privind îndeplinirea sarciniilor
stabilite în planurile de activitate.
Astfel pe parcursul anului 2019, în cadrul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor Orlat:
 au fost prelucrate împreună cu ofițerul de stare civilă din cadrul serviciului prevederile noilor
norme legale de linie, radiogramele comunicate de către D.E.P.A.B.D, D.J.E.P Sibiu,
B.J.A.B.D.E.P Sibiu după primirea acestora prin poșta electronică. Activitatea de prelucrare
şi instruire este consemnată în procese verbale specifice.
 au fost întocmite situaţiile lunare, trimestriale și semestriale conform Metodologia
D.E.P.A.B.D nr. 3462829/12.07.2012 şi transmise către D.J.E.P. Sibiu prin intermediul poştei
electronice FTP.
 au fost realizate sarcinile stabilite în cuprinsul rapoartelor întocmite ca urmare a controlul
tematic metodologic efectuat pe linie de evidenţă a persoanelor de către specialiștii din cadrul
D.J.E.P.Sibiu în lunile februarie și septembrie 2019.
 au fost înregistrate 18 solicitări pentru efectuarea de verificări în componenta informatică a
R.N.E.P la cererea organelor de poliţie, instituţilor publice, serviciilor de starea civilă,
persoanelor fizice și cabinetelor de avocatură.
 au fost efectuate 73 de verificări în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, în RENFEC precum și în fișele manuale aflate în păstrare în scopul soluţionării lucrărilor specifice
repartizate compartimentelor de evidenţă a persoanelor, fiind comunicate, după caz, datele
solicitate de instituţii ale statului român, de persoane fizice ori juridice, de asemenea, fiind
întocmite adrese cu răspuns la solicitările privind furnizarea de date din R.N.E.P., potrivit
prevederilor legale în materia prelucrării datelor cu caracter personal.
 au fost desfașurate activități privind punerea în legalitate a cetăţenilor care nu au solicitat
eliberarea actului de identitate în termenele stabilite de lege. Astfel, după primirea de la
Direcția de Evidență a Persoanelor Sibiu prin poșta electronică a fişierelor cuprinzând
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persoanele care nu au solicitat eliberarea actului de identitate în termenele prevăzute de lege,
au fost editate şi transmise un număr de 61 invitaţii specifice, au fost efectuate verificări
necesare pentru clarificarea situaţiei persoanelor în cauză, 42 de persoane din cele 61
menționate anterior au fost puse în legalitate, iar pentru 19 persoane au fost operate
menţiunile aferente în modulul “Informaţii asociate persoanei” al aplicaţiei de evidenţă a
persoanelor.
s-a colaborat cu cadrele de poliţie ale Postului de Poliţie al Comunei Orlat în scopul realizării
sarcinilor comune pe linia punerii în legalitate a persoanelor care nu au solicitat eliberarea
actului de identitate în termenele prevăzute de lege.
au fost operate în baza de date comunicările de naștere, decese, modificări intervenite în
statutul civil, căsătorii, hotărâri judecătoreşti transmise de către instituţiile abilitate. În 2019
au fost actualizate un număr de 34 comunicări de nașteri, dintre care 5 comunicări de naștere
transmise de misiuniel diplomatice/oficiile consulare ale României în străinătate pentru
minorii născuți în străinătate, 29 comunicări căsătorii, 11 comunicări divorțuri dintre care 4
pe cale administrativă, 48 comunicări decese.
au fost primite 5 cereri de eliberare acte de identitate prin procură specială ca urmare a
solicitărilor cetăţenilor adresate oficiilor consulare/misiunilor diplomatice ale României în
străinătate. Au fost desfășurate operațiuniile necesare în vederea eliberării actelor de identitate
astfel încât documentele au fost eliberate în termen util solicitanților.
au fost preluate un număr de 432 cereri pentru eliberarea actului de identitate, respectiv cereri
pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei.
au fost desfăşurate activităţile necesare în vederea soluţionării, potrivit normelor legale de
linie, a cererilor pentru eliberarea actului de identitate şi a cererilor pentru înscrierea în actul
de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei în conformitate cu prevederile art.50
alin. 1 lit.a-r și art. 2 lit. a-h din H.G. 1375/2006.
din totalul cererilor primite (432) au fost eliberate următoarele categorii de acte de identitate
au fost completate și eliberate 7 cărţi de identitate provizorii şi mătcile acestora pentru
persoanele care nu dețineau toate documentele necesare eliberării actului de identitate sau
pentru persoanele lipsite de adăpost, au fost completate și eliberate 3 cărți de identitate
provizorii cu mențiunea CRDS pentru persoanele cu domiciliul în străinătate și reședința în
România, au fost eliberate titularilor 402 cărţi de identitate, s-au înscris în actele de identitate
ale solicitanţilor 20 de menţiuni privind stabilirea reşedinţei, s-au desfășurat toate activitățile
specifice în colaborare cu lucrătorii de la Postul de Poliție Orlat pentru punerea în legalitate a
2 persoane care nu dețineau act de identitate după vârsta de 18 ani, s-au desfășurat toate
activitățile specifice ca urmare a cererii de schimbare a domiciliului din S.U.A. în România,
astfel încât în termenul prevăzut de lege s-a eliberat actul de identitate solicitantului. S-a
colaborat cu autoritățile și instituțiile publice abilitate pentru efectuarea verificărilor specifice
în evidențele acestora ori în teren.
a fost actualizată componenta informatică a Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor cu
informaţiile necesare în scopul producerii şi eliberării actului de identitate ori înscrierii în
actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei precum şi cu ocazia soluţionării
unor alte lucrări specifice evidenţei persoanelor.
au fost constatate contravenţii pe linie de evidenţă a persoanelor, fiind aplicate 15 sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 550 lei. Toate sancțiunile aplicate sunt achitate.
au fost transmiși indicatorii zilnici privind activitatea desfăşurată la nivelul Serviciului public
comunitar de evidenţă a persoanelor Orlat către D.J.E.P Sibiu.
au fost efectuate demersurile necesare în vederea întocmirii, utilizării şi păstrării, potrivit
normelor legale de linie, a registrelor necesare desfăşurării activităţii de evidenţă a
persoanelor, au fost luate măsurile corespunzătoare în vederea protejării documentelor
serviciului ori a datelor cu caracter personal prelucrate.
au fost anulate actele de identitate retrase solicitanţilor care au solicitat eliberarea unor noi
acte de identitate.
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 au fost inventariate şi distruse actele de identitate retrase solicitanţilor. Distrugerea s – a făcut
prin ardere de către comisia stabilită prin dispoziţia nr. 57 / 2009 .
 a fost efectuată activitatea de distrugere a suporţilor fizici pe care sunt tipărite date cu
caracter personal care nu sunt supuse normelor de arhivare, conform Procedurii privind
măsurile de protecţie a datelor cu caracter personal . Distrugerea s – a făcut prin ardere de
către persoana stabilită prin dispoziţia nr. 04/ 2013 .
 au fost sortate pe categorii şi ordonate documentele specifice evidenţei persoanelor
înregistrate la nivelul serviciului,numerotate și inventariate pe bază de proces-verbal în
vederea constituirii fondului arhivistic.
 pe linie informatică, a fost accesată componenta informatică a R.N.E.P de către lucrătorii de
evidenţă care deţin codul de acces la aplicaţie. Pe parcursul anului 2019 nu s-au înregistrat
rebuturi privind cărţile de identitate, imaginile au fost preluate corect cu respectarea
metodologiei primite de la B.J.A.B.D.E.P Sibiu .
 s-a colaborat cu Centru de Plasament Orlat privind activitatea pe linie de asistenţă şi protecţie
socială a copilului, în vederea punerii în legalitate a 11 minori instituţionalizaţi în Centru de
Plasament cu acte de identitate şi certificate de stare civilă, la împlinirea vârstei de 14 ani.
 pe pagina de internet http://comunaorlat.ro şi în ziarul local “Orlat Info”sunt făcute publice
periodic date privind activitatea de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P Orlat .
Pe parcursul anului 2019, pe linie de stare civilă:










La începutul anului 2019 au fost întocmite procese-verbale de închidere-deschidere atât
pentru actele de naştere, căsătorie, deces, divorţ cât şi pentru registrul de intrare-ieşire,
registrul privind eliberarea livretelor de familie şi registrul privind constatarea
contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor. Aceste procese-verbale au fost vizate atât de ofiţerul
de stare civilă cât şi de Primarul comunei Orlat.
În cursul anului 2019, pe linie de stare civilă au fost înregistrate 27 de dosare de căsătorie
(fiecare dosar de căsătorie cuprinde 4 declaraţii care au fost înregistrate în ziua depunerii
documentelor ) şi au fost întocmite 27 acte de căsătorie (exemplarul I şi II), dintre care doua
au fost acte transcrise (acte întocmite în străinătate). Au fost eliberate 37 certificate de
căsătorie. 48 de publicaţii de căsătorie care au fost întocmite, transmise, afişate şi publicate
pe site-ul Primăriei Orlat. În urma oficierii fiecărei căsătorii au fost întocmite câte 2 extrase
de uz oficial din registrul de căsătorie, unul a fost transmis către S.P.C.L.E.P.-ul de
domiciliu al unuia dintre soţi, iar celălalt a fost transmis către R.N.N.R.M. Bucureşti. Au
fost transmise şi/sau operate menţiuni privind căsătoria către actul de naştere al fiecărui soţ.
Pe fiecare act de căsătorie a fost înscrisă menţiunea privind regimul matrimonial ales de
către cei doi soţi.
Au fost întocmite 2 dosare de adopţie şi 3 dosare de transcriere a certificatelor/extraselor
eliberate de autorităţile străine. Fiecare dosar cuprinde câte un referat în care sunt înscrise
toate verificările efectuate, dar şi câte un referat de aprobare a înscrierii adopţiei/transcrierii
actului. Au fost întocmite 5 acte de naştere (exemplarul I şi II), dintre care 2 au fost
întocmite ca urmare a adopţiei, iar 3 ca urmare a transcrierii certificatelor eliberate de
autorităţile străine. În urma fiecărui act de naştere întocmit s-au făcut comunicări către locul
de domiciliu al persoanei înregistrate. În cazul celor două adopţii s-au retras certificatele de
naştere iniţiale şi s-au transmis către locul eliberării spre anulare împreună cu menţiunea
prevăzută de lege.
S-au primt 29 cereri de certificate de naștere si au fost eliberate 29 de certificate de naştere
duplicat, după actele aflate în păstrare în arhiva de stare civila a comunei.
Au fost eliberate 2 extrase multilingve de pe actele de naştere aflate în arhiva proprie.
Au fost înregistrate 25 dosare privind decesul şi au fost întocmite tot atâtea de acte de deces
(exemplarul I şi II). Au fost eliberate 30 certificate de deces şi 25 adeverinţe de înhumare.
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În urma întocmirii fiecărui act de deces se transmit 2 comunicari, una către S.P.C.L.E.P-ul
de domiciliu şi una către Primăria Orlat, pentru radierea persoanei decedate din registrul
electoral. Au fost transmise şi/sau operate menţiuni privind decesul către actul de naştere al
perosanei decedate, către actul de căsătorie al persoanei decedate cât şi către actul de naştere
al soţului în viaţă (după caz). S-au transmis către Centrul Militar Sibiu 3 livretele militare
retrase în urma decesului persoanei.
S-a operat și s-a transmis mențiune de deces a unei persoane decedate în afara țării ca urmare a
comunicării D.E.P.A.B.D. București. S-a transmis comunicare de actualizare a componentei
informatizate a R.N.E.P. privind modificările intervenite în statutul civil al perosanei.
A fost întocmit 1 dosar de divorţ pe cale administrativă şi a fost eliberat un certificat de
divorţ. În urma eliberării certificatului de divorţ pe cale administrativă au fost întocmite 2
extrase din registrul de căsătorie privind divorţul soţilor, un extras fiind transmis către
S.P.C.L.E.P.-ul domiciliu al soţilor, iar celălalt a fost transmis către R.N.N.R.M. Bucureşti.
Au fost transmise şi/sau operate menţiuni privind desfacerea căsătoriei către actul de
naştere al fiecărui soţ, cât şi către actul de căsătorie.
Au fost primite 3 Sentinţe Judecătoreşti şi 3 certificate de divorţ pe cale administrativă, în
urma cărora au fost operate şi/sau transmise menţiuni pe actele de naştere, respectiv pe
actele de căsătorie. Au fost transmise 6 extrase din registrul de căsătorie către serviciile de
evidenţă în vederea operării divorţului în componenta informatică a R.N.E.P.
A fost înregistrată și soluționată o cerere privind înscrierea menţiunii de schimbare a prenumelui
din certificatul de naştere şi căsătorie cu aprobarea D.E.P.A.B.D. Bucureşti, eliberându-se
certificate de stare civilă cu noul prenume şi operându-se menţiunile mai sus menţionate în actele
de stare civila ex. I şi II.
S-au solicitat din partea altor servicii de stare civilă un numar de 4 certificate de naştere şi a
fost transmis de către serviciul de stare civilă Orlat 7 certificate de naştere către alte
servicii de stare civilă.
A fost operat un număr de 216 de menţiuni în registrul de stare civilă, dintre care menţiuni
de deces, căsătorie, divorţ şi transcriere şi adopţie.
S-au eliberat la cererea persoanele autorizate, un număr de 20 extrase de uz oficial din
registrele de stare civilă aflate în păstrare.
S-au eliberat la cerere 2 dovezi de celibat conform anexei 9 din H.G. 64/2011.
Au fost transmise către Direcţia Judeţeană de Statistică Sibiu 58 de buletine statistice dintre
care 27 buletine statistice pentru căsătorie, 25 pentru deces şi 1 buletin statistice de divort, 2
buletine statistice privind adopşia şi 3buletine statistice privind transcrierea.
Pe adresa de internet a comunei Orlat, cât şi la panoul avizier din cadrul Primăriei comunei
Orlat au fost ataşate 48 publicaţii de căsătorie primite/întocmite în cursul anului 2019.
Lunar în ziarul local ’’Orlat Info’’ au fost publicate naşterile, căsătoriile şi decesele.
Au fost întocmite 3 dosare de transcrieri de naştere conform art. 74 din H.G. 64/2011,
privind certificatele eliberate de autorităţiile străine, care au fost depuse la D.J.E.P. Sibiu în
vederea avizării. În urma primirii avizului favorabil au fost întocmite cele 2 acte de stare
civilă( exemplarul I şi II) şi 2 certificate, apoi au fost transmise comunicări către către
S.P.C.L.E.P.-ul de domiciliu . Au fost transmise şi/sau operate menţiuni privind transcrierea
actului de stare civilă. Au fost atribuite 3 CNP-uri din Listele de CNP-uri precalculate.
A fost întocmit un dosar de rectificare a menţiunilor de căsătorie și de desfacere a căsătoriei
aflate pe marginea actului de naştere, solicitandu-se extrase din registrele de stare civilă
exemplarul I şi II. După depunerea dosarului complet la D.J.E.P. Sibiu, s-a primit aviz
favorabil şi s-au demarat procedurile de rectificare a menţiunilor eronate din actul de naştere
conform prevederilor H.G. nr. 64/2011. S-au transmis comunicări privind rectificarea
numelui şi s-au operat menţiuni de rectificare pe actul de naştere din arhiva proprie.
La întocmirea fiecărui dosar sau la primirea fiecărei solicitari au fost efectuate verificări în
componenta informatică a R.N.E.P şi REN-FEC. Lunar, trimestrial şi semestrial se
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întocmesc situaţiile privind activitatea de stare civilă şi se transmit prin intermediul poştei
electronice FTP.
În anul 2019 la serviciul de stare civilă Orlat a fost efectuată, în luna mai, acţiunea de
coordonare şi control de către specialiştii D.J.E.P. Sibiu.
Activatea privind actualizarea REGISTRULUI ELECTORAL

În baza dispoziției nr. 122/2015 s-a actualizat a aplicația informatică a Registrului
Electoral cu toate modificăriile primite din partea instituțiilor statului cu referire la persoanele
cu drept de vot din comuna Orlat. Astfel în anul 2019 au fost operate 25 de radieri ca urmare a
decesului, comunicate de compartimentul de starea civilă Orlat, precum și un număr de 2
comunicări primite din partea instanței cu privire la persoanele puse sub interdicție. A fost
actualizat permanent Registrul Electoral în urma importului din baza de date națională.
10) Agricultura
Au fost eliberate, în cursul anului 2019, atestate de producator, carnete de comercializare a
produselor din sectorul agricol, adeverinţe legate de registrul agricol şi domiciliu și alte documente
redate în tabelul de mai jos. Un număr semnificativ de persoane au beneficiat de subvenţii pentru
terenuri. Sprijinim în continuare activitatea biroului agricol şi a instituţiilor cu care am colaborat în
decursul anului 2019 în folosul cetăţenilor.
Anul 2019
Atestate de producator
Carnete de comercializare
Adeverințe legate de registrul agricol și domiciliu
Adeverințe APIA
Număr de persoane care au beneficiat de subvenții pentru terenuri
Adeverințe Legea 17/2014
Planuri parcelare 2019 - Documentații întocmite privind aplicarea Legii
18/1991
Dosare emitere TP si corectari TP
Corespondență instituții

Numar
4
36
1253
124
109
454
10
201

11) Asistenţa socială







Pe parcursul anului 2019 am avut în lucru:
7 dosare de ajutor social (14 persoane) conform Legii 416/2001;
17 dosare privind alocaţia de susţinere a familiei (71 persoane) în conformitate cu Legea
277/2010;
40 dosare pentru ajutorul de încalzire a locuinţei;
dosare tichete sociale pentru grădiniţă;
35 dosare alocaţii de stat pentru nou născuţi;

 30 dosare indemnizaţii de creştere a copilului-;
 18 dosare stimulent de inserţie;
 15 dosare dosare indemnizaţii de handicap;
 10 dosare dosare asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav;
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 contracte şi rapoarte de monitorizare întocmite cu familia copilului cu dizabilitate conform

Ordinului 1985/2016 - 8 familii care au în întreţinere copii cu dizabilităţi;
 15 documentaţii necesare pentru depunerea dosarelor la comisia privind încadrarea copiilor în

programul CES (minori cu cerinţe educaţionale speciale);
 192 beneficiari pentru Ajutoarele de igiena şi alimentare din programul P.O.A.D.;
 9 fişe de monitorizare pentru copiii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi

colaborarea cu rudele minorilor la care rămân minorii în îngrijire pe perioada în care
părintele/părinţii sunt plecaţi la muncă în străinătate.
În cursul anului 2019 au fost întocmite 205 anchete sociale la cererea diverselor autorităţi,
instituţii şi persoane interesate, astfel : anchete sociale pentru persoanele cu handicap (însoţite de factorii
de mediu pentru minori), persoanele care solicită internarea într-o unitate de asistenţă socio-medicală
însoţite de planul de servicii, reevaluarea cazurilor de copii aflaţi în plasament, precum şi pentru cazurile
noi, prevenirea abandonului familial însoţite de planul de servicii privind prevenirea abuzului, neglijării
precum şi a separării minorului de familie, integrarea copiilor in programul C.E.S., bursele sociale
(’’Bani de liceu’’), divorţ (identificarea condiţiilor de creştere şi educare a minorilor din familie), pentru
anchete sociale pentru persoanele vulnerabile conform prevederilor H.G. nr. 784/2018, raportul referitor
la distribuţia ajutoarelor alimentare însoţit de Sinteza privind derularea P.O.A.D. al nivelul primăriei şi
Sinteza privind realizarea măsurilor auxiliare, dosarele de prestaţii sociale pe care le gestionăm etc. S-au
întocmit lunar, trimestrial şi semestrial situaţiile privind totalitatea activităţiilor desfăşurate în cadrul
compartimentului de asistenţă socială pe care le transmite către D.G.A.S.P.C. Sibiu.
În preajma sărbătorilor de iarnă au fost acordate sub formă de cadouri – pungi cu dulciuri și
fructe pentru persoane vârstnice, cu probleme de sănătate, cu venituri reduse și pentru preșcolarii și
elevii Școlii Gimnaziale Ion Pop Reteganul Orlat. S-a aprobat planul de acţiuni de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social. Ca şi obiectiv principal al planului de
acţiuni şi lucrări de interes local îl constituie salubrizarea la nivel comunei Orlat, realizat prin acţiuni şi
măsuri întreprinse de persoanele cu drept de muncă beneficiare de ajutor sociale, cu termene de realizare
lunare.
12) Învăţământul, educaţia şi cultura
Şcoala este şi va fi mereu una dintre prioritãţile administraţiei locale. Pot afirma că grija faţă de
învăţământul din comună o consider a fi nu numai una pe care mi-am asumat-o în momentul în care am
devenit primar, dar şi una morală. În cursul anului 2019 în cadrul Şcolii “ Ion Pop Reteganul ” s-au
continuat activităţile de dotare, renovare, reparaţii etc. Pe tot parcursul anului 2019 au avut loc
manifestări cu ocazia principalelor sărbători creştine şi naţionale, participări la diferite evenimente în
judeţ şi în ţară, beneficiind de sprijinul Consiliului Local Orlat în toate aceste demersuri. Pentru buna
desfăşurare a activităţii educaţionale administraţia locală face constant eforturi deosebite. Ca primar mam străduit şi mă voi stradui ca, împreună cu Consiliul Local, să întreprindem toate măsurile necesare,
astfel încât preșcolarii și elevii din comună să beneficieze de condiţii din ce în ce mai bune în speranţa
obţinerii unor rezultate pe măsură. Primãria Orlat se preocupã în continuare de asigurarea unor condiţii
cât mai bune pentru elevii comunei astfel că aceștia se bucură de condiţii minime şi decente pentru
învăţare.
În luna decembrie 2019 au fost oferite aproximativ 465 de cadouri de Craciun ( sub forma unor
pungi cu dulciuri și fructe, pentru gradiniţă şi pentru şcoală) şi avem satisfacţia că am reuşit să facem un
cadou şi o mică bucurie preşcolarilor, elevilor și personalului din şcolile noastre.
S-a aprobat reorganizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat pentru anul şcolar 2019-2020.
Reţeaua şcolară din Comuna Orlat cuprinde Şcoala gimnazială «Ion Pop Reteganul » Orlat (adresa: loc.
Orlat, nr. 210) şi Grădiniţa cu program normal Orlat (adresa: loc. Orlat, nr. 630). Şcoala Gimnazială
« Ion Pop Reteganul » este unitate de învăţământ cu personalitate juridică, iar Grădiniţa cu program
normal este unitate de învăţământ fără personalitate juridică.
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Am reușit continuarea programul after - school la Gradiniţa din Orlat, program care în anul
2019 este în al patrulea an de funcționare. S-a început tot cu o grupă de preşcolari, lucru de care părinţii
sunt mulţumiţi având în vedere programul prelungit care oferă preşcolarilor oportunitatea petrecerii
timpului dupa ora 12:30 în cadrul grădiniţei și până la ora 16:30-17:00. Ne dorim extinderea acestui
program deoarece toți trebuie sa evoluăm în pas cu societatea modernă din care facem parte și avem în
vedere oferta celorlalte grădinițe cu program, dar și norma didactică în învățământul preșcolar.
Biblioteca Comunală, Căminul Cultural
În acest spaţiu destinat cărţii, s-au realizat de-a lungul timpului importante lucrări şi dotări.
Activitatea se desfăşoară în condiţii bune, în spaţii corespunzătoare, igienizate şi bine încălzite. Au fost
asigurate din bugetul local sumele necesare, atât pentru cheltuielile salariale ale bibliotecarului comunal,
cât şi pentru cheltuieli materiale. În cadrul bibliotecii comunale anual au loc expoziţii tematice pe
următoarele teme : „Ziua Mamei’’, „Paştele la români ", „Eminescu şi copiii’’. Este prezentă şi o
expoziţie permanentă de artă populară. Lunar au loc câte două omagieri de scriitori însoţite de expoziţii
de carte.
La sfârşitul anului 2019 Căminul Cultural se prezintă bine, din punct de vedere fizic, aici având
loc diverse evenimente pe tot parcursul anului. Amintim aici de conferința "Săptămâna Pătimirii
Mântuitorului și vindecarea patimilor noastre" ce a fost organizată la Căminul Cultural din Orlat, în
Duminica Floriilor, având ca invitat special pe părintele Constantin Necula.
Ceremonia dedicată Zilei Eroilor din data de 6 iunie 2019, organizată de Primăria Comunei Orlat
și de Consiliul Local Orlat împreună cu Școala Gimnazială „Ion Pop Reteganul” Orlat, a inclus pe lângă
obișnuitele depuneri de coroane și jerbe de flori, salutarea drapelului de luptă și defilarea detașamentului
de onoare.
Cu o tradiție în evenimente culturale și tradiții Orlatul a adus în fața iubitorilor de folclor și
autenticitate artiști consacrați și ansambluri de dansuri profesioniste, dar și ansambluri și grupuri vocale
aflate la început de drum, sub cupola Festivalului folcloric ,,Călușerul de Orlat” , în perioada 24 - 25
august 2019. Directorul festivalului a fost distinsul instrumentist Sergiu Cipariu. Regia muzicală și
artistică a fost asigurată de dirijorul Stelian Stoica, fiu al satului.
Finalul de an a adus în atenția tuturor Concertul de colinde de Crăciun din duminica de 22
decembrie 2019 unde Primaria Comunei Orlat împreuna cu Consiliul Local al Comunei Orlat și
Asociația Orlățelul au asigurat un program artistic de excepție, având soliști invitați, precum și grupurile
și artiștii locali, membrii Asociației Orlățelul.
În decursul anului 2019 am sprijinit Asociaţia Reuniunea Mărginenilor în acţiunile destinate
zonei Mărginimii, dar şi Asociaţia Comunelor din România (ACOR), filiala Sibiu.
13) Relaţii publice, administrativ, achiziții publice
În ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul, în anul 2019 s-au înregistrat solicitări
zilnice, informaţii furnizate sub formă verbală şi scrisă, cu precădere din următoarele domenii de interes
public: programul de lucru al Primăriei Comunei Orlat, documentarea asupra planurilor de încadrare în
zona, PUG, PUZ, informaţii privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire,
vize anuale, informații privind agenții economici/persoanele juridice, informaţii privind instituirea
curatelei, asistenţa persoanelor bolnave, venitul minim garantat, taxe şi impozite, cursuri, formulare şi
cereri necesare diferitelor aplicaţii și/sau solicitări, informaţii despre comună, proiecte și strategii în
derulare, evenimente, avize, servicii oferite de către instituțiile publice etc.
S-a menţinut corespondenţa şi relaţiile oficiale cu instituţiile statului prin reprezentanţii acestora,
cu asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane fizice prin consultanţă la sediul
instituţiei. Pe partea de ONG – uri amintim promovarea diverselor cursuri de calificare şi recalificare
pentru persoanele din mediul rural, dar şi susţinerea colaborării cu ONG-uri din Sibiu și din țară în
diverse domenii ca educație, mediu, dezvoltare rurală etc. A fost acordată asistenţă şi au fost distribuite
materiale informative cetăţenilor. O atenție deosebită a fost acordată rezolvării problemelor cetățenilor
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ce țin de sfera adminsitrație publice locale, județene, dar și în ceea ce privește serviciile oferite de
instituţie. S-au gestionat conturile de e-mail, oferindu-se informaţii în format electronic. S-au oferit
informații atât telefonic, cât și scris persoanelor care au solicitat acest lucru. Înregistrarile documentelor
totalizează un număr de 504 de înregistrări.
În cadrul activităţii Compartimentului Administrativ, facem referire în mod special la
activitatea de asigurare a audienţelor la primar, viceprimar şi secretar și menționăm faptul că audienţele
au vizat diverse solicitări și probleme ale cetățenilor și ale instituțiilor, respectiv ale operatorilor
economici, cele mai frecvente fiind legate de urbanism, cadastru, proprietari și probleme edilitargospodăreşti, diverse solicitări administrative, concesionări teren, probleme de salubritate,
comportament civic, asistenţă socială, învățământ, comunitate etc.
Am continuat proiectul legat de ziarul local al comunei și pagina web, unde realizăm o imagine
cât mai obiectivă a localităţii, prezentăm activităţi, evenimente şi informaţii de interes pentru cetăţenii
Comunei Orlat, pe site-ul Comunei Orlat fiind publicate informaţii conform legislației în vigoare.
Pe partea de achiziții publice în cursul anului 2019 :
 s-a folosit Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) pentru majoritatea achizițiilor,
excepțiile fiind date de intervențiile impuse în regim de urgență sau situațiilor care au facut
imposibilă utilizarea site-ului e-licitatie.ro și motivate în notele de justificare separate,
aferente fiecărei achiziții directe;
 pentru achizițiile efectuate în SICAP / înafara SICAP s-au întocmit referate, note
justificative;
 pentru achizițiile de urgență/efectuate înafara SICAP s-au întocmit și notele de justificare,
acestea vizând în principal lucrări de intervenție/prestări servicii pentru Serviciul Public de
Gospodărire Comunală, Apă și Canal Orlat;
 Registrul Achiziții Publice numără un total de 649 de înregistrări.
 au fost aprobate documentațiile de atribuire, publicate invitațiile de participare și finalizate
procedurile de achiziții pentru următoarele obiective de investiții:
 „Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu” ;
 „Reparații capitale Cădire str. Grănicerilor – Centru de pregătire profesională Orlat”
 s-a finalizat procedura de achiziție pentru „Modernizarea rețelei de străzi în localitatea Orlat,
comuna Orlat, județul Sibiu” ;
 au fost publicate 4 anunțuri de consultare a pieței ;
 au fost publicate 4 anunțuri de atribuire ( la principalele lucrări de infrastructură – rețele de
străzi, rețele de apă și canalizare, clădire str. Grănicerilor, rețea de gaze naturale)
 achizițiile directe efectuate în SICAP au fost în număr de 161.
 a fost efectuat auditul pentru întreg anul 2018 și selectiv pentru anul 2017 de către echipa de
auditori publici ai Camerei de Conturi Sibiu pentru partea de achiziții publice în perioada
septembrie - octombrie 2019.

PROIECTE PENTRU VIITOR
1. Construcție rețea aducțiune apa brută
2. Modernizare străzi - prelungire strada Garii (Modernizare strada Gării-prelungire)
3. Modernizare străzi, trotuare, drumuri de hotar, parcări, spaţii verzi, parcuri
4. Amenajare locuri de joacă pentru copii
5. Construcție anexă pavilion
6. Festival local şi promovarea localităţii Orlat
7. Extindere retea iluminat str. Lungă
8. Amenajare curte și subsol primărie
9. Extindere retea canalizare ape pluviale str. Învingerii
10. Extindere rețea de gaz metan
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11. Introducerea Muzeului de Istorie şi Etnografie în circuitul turistic al zonei .
Prin prezentul raport v-am adus la cunoştinţă activitatea mea şi sper ca în urma acestui raport de
activitate sa se poată vedea multiplele realizări. Deoarece pentru mine cea mai importantă este
comunitatea, o să mă preocup în continuare ca primăria să fie deschisă către oameni, către problemele
acestora. Îmi doresc să fiu în continuare un primar care pune pe primul loc problemele comunităţii, care
respectă oamenii şi tradiţiile şi care pune toată experienţa sa în slujba unei mai bune administrări. O să
încurajez în continuare dialogul cu cetăţenii, astfel încât această instituţie să o puteţi considera un
partener de nădejde pentru fiecare dintre dumneavoastră.
Dorim ca prin activitatea noastră să menţinem o calitate a serviciilor către cetăţean, exercitarea
cât mai eficientă a tuturor atribuţiilor stabilite prin lege, acte normative, hotărâri ale Consiliului Local
sau dispoziţii ale Primarului. În concluzie, putem spune că s-a reuşit o consolidare a activităţii
serviciilor și compartimentelor instituției sub aspect organizatoric, s-au asigurat serviciile necesare
pentru buna funcţionare a activităţii, s-au creat premisele pentru soluţionarea problemelor cetăţenilor.
Aşadar există motive întemeiate să abordam în continuare proiectele comunității cu încredere
şi speranţă și sunt convins că ne veţi sprijini în continuare în programele şi eforturile administraţiei
publice locale, de înfrumuseţare şi dezvoltare a comunei noastre.

PRIMAR,
Ing. AUREL GÂŢĂ
T.C., 4 ex.
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