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 9 aprilie 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 9 aprilie
2019

, ora 14 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : dl. Bordeanu Nicolae şi dna Rodeanu Elena

Simona.
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu incă un proiect de hotarâre conform
convocatorului suplimentar prezentat .
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
ORDINE DE ZI:
-

1.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
iniţiator primar : Gâţă Aurel
2.

Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de 28 februarie

2019
iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena

-

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2019
iniţiator primar : Gâţă Aurel

4 .
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafeţe din păşunea proprietate
publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică
iniţiator primar : Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Extindere conductă gaze naturale în Comuna Orlat , str. Mică , Lungă , Grănicerilor ,
Gării , Nouă’’
iniţiator primar : Gâţă Aurel
6.
Raportul Primarului Comunei Orlat privind starea economică , socială şi de mediu a
Comunei Orlat pe anul 2018.
7.

Informări , întrebări , interpelări .

O R D I N E D E Z I S U P L I M E N T A R Ă:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului propriu privind stabilirea unor
măsuri pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii
iniţiator primar : Gâţă Aurel
Se aprobă cu 11 voturi pentru ordinea de zi şi ordinea de zi suplimentară .
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Muntean Ioan cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28 februarie
2019
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Se dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul
2019
Dl Primar prezinta proiectul de hotărâre , menţionează că se prevăd venituri în sumă de
17.342,21 mii lei din care 2659,8 mii lei venituri proprii, 522 mii lei sume defalcate din TVA , 1,2 mii lei
subvenţii alocate de la bugetul de stat pentru incălzirea locuinţei, 7000 mii lei sume de la bugetul de stat
pentru finantarea P.N.D.L, 6016,14 lei sume primite de la A.F.I.R. pentru finanţarea proiectelor aferente
FEN postaderare şi 1143,07 lei subventii de la BS către bugetul local necesare susţinerii proiectelor
finanţate din FEN postaderare.
Se prevăd cheltuieli in suma de 25023,90 mii lei din care 17342,21 mii lei cheltuieli finantate
din veniturile bugetului local si 7681,69 mii lei cheltuieli finantate din excedentul Bugetului anului
precedent.
Se menţionează faptul că pentru cultura , recreere si religie s-a propus alocarea sumei de
150.000 lei.
La sectiunea de dezvoltare s-a propus alocarea sumelor pentru centrală termică şcoală , teren
multifuncţional de sport, extindere conductă gaz, instalaţie termică dispensar, cladire str. Grănicerilor,
nomenclatura stradală, sistem supraveghere video , finalizare PUG , iluminat str. Nouă , ortofotoplan,
canalizare str. Învingerii , teren fotbal , reparaţii Cămin Cultural , Extinderea şi modernizarea sistemelor de
apă şi canalizare, Modernizarea reţelei de străzi.
Dl Primar menţionează că la obiectivul de investiţie Extinderea şi modernizarea sistemelor
de apă şi canalizare se analizează oferta tehnicăşi urmează încheierea contractului iar la investiţia
Modernizarea reţelei de străzi există contract încheiat şi urmează încheierea unui act adiţional.
Dl Muntean Ioan întreabă dacă este posibil ca strada Victoriei să fie lărgită înspre strada
Mică şi Lungă iar dl Primar spune că acest lucru ar fi posibil dacă s-ar renunţa la unul din proiectele din
proiectul de hotărâre propuse a fi finanţate în anul 2019.
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând în considerare expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat prin care se proprune Consiliului Local aprobarea
bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2019 , precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
cu 11 voturi pentru aprobă 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.

Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2019 şi programul achiziţiilor publice pentru
anul 2019.
Se aprobă utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 în sumă de 7.681,69 mii lei
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare .
Dl preşedinte dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii unor suprafeţe din păşunea proprietate publică a Comunei Orlat , prin licitaţie publică.
Dl Primar spune că este vorba despre păşunea Comanda ptr care contractul a expirat , şi
despre păşunea Ardeu şi Poieniţa pentru care contractele anterioare au fost reziliate.
Cu 11 voturi pentru , se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Orlat , închirierea
suprafeţelor din păşunea proprietate publică a Comunei Orlat: Ardeu, Comanda si Poieniţa , prin licitaţie
publică , pentru o perioadă de 7 ani , pentru desfăşurarea activităţii de păşunat animale.
Se aprobă preţul de pornire la licitaţia publică, documentaţia de atribuire în vederea închirierii
suprafeţelor de păşune proprietatea publică a Comunei Orlat , situate în extravilan , pentru desfăşurarea
activităţii de păşunat animale care cuprinde instrucţiunile pentru ofertanti , caietul de sarcini , oferta ,
declaraţia de participare , declaraţia pe propria răspundere, calendarul procedurii privind închirierea
suprafeţelor de păşune proprietatea publică a Comunei Orlat şi modelul contractului de închiriere utilizat
pentru închirierea suprafeţelor de păşune care fac obiectul proiectului de hotărâre.
Se hotărăşte că în situaţia în care după prima licitaţie nu se va adjudeca loturile care fac obiectul
prezentei hotărâri , se vor organiza alte licitaţii pâna la adjudecare, cu respectarea prevederilor prezentei
hotărâri şi pentru licitaţiile viitoare .
Se constituie comisia de licitaţie şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Dl preşedinte dă citire următorului proiect de hotărâre şi anume Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Extindere conductă gaze
naturale în Comuna Orlat , str. Mică , Lungă , Grănicerilor , Gării , Nouă’’
Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă cu 11 voturi pentru aprobă realizarea demersurilor
necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Extindere conductă gaze naturale în
Comuna Orlat , str. Mică , Lungă , Grănicerilor , Gării , Nouă’’
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Extindere conductă
gaze naturale în Comuna Orlat , str. Mică , Lungă , Grănicerilor , Gării , Nouă’’ după cum urmează :
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)
Se trece la punctul , 6 al ordinii de zi , Raportul Primarului Comunei Orlat privind starea
economică , socială şi de mediu a Comunei Orlat pe anul 2018.
Se prezintă raportul de către dl Primar .
Se însuşeşte fără obiecţii, de către Consiliul Local al Comunei Orlat Raportul Primarului
Comunei Orlat privind starea economică , socială şi de mediu a Comunei Orlat pe anul 2018.

Se trece la ordinea de zi suplimentară .
Se dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului propriu privind
stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii , precum şi constatarea faptelor ce constituie
contravenţii.

Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi pentru aprobă modificarea articolului 13 ,
articolului 14 şi articolului 17.(1) din Regulamentul propriu privind stabilirea unor măsuri pentru
gospodărirea localităţii , precum şi pentru constatarea şi sancţionarea faptelor ce constituie contravenţii
aprobat prin H.C.L. Orlat nr. 55/2016 .
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi , Informări , Întrebări , interpelări .
Doamna secretar prezintă Consiliului Local al Comunei Orlat raspunsul primit din partea
Inspectoratului de Poliţier Judeţean Sibiu – Serviciul Rutier cu privire la montarea calmatoarelor de viteză.
Dl consilier Muntean Petru este de părere că ar fi bune şi nişte insuliţe la intrarea în localitate şi un
giratoriu la cruce.
Dl Primar spune că nu se poate amenaja un giratoriu la cruce datorită stâlpului de energie electrică
din zonă.
Dl Girculeţ întreabă dacă s-ar putea curăţa cele două porţinui de şant de la ieşirea din Orlat pâna la
Complex.
Dl Primar propune domnilor consilieri o întalnire care să aibă loc până la Paşti între Consiliul
Local Orlat , Consiliul parohial şi preoţii din cele 2 parohii.
Referitor la petiţia d-lui Gâţă Vasile cu privire la SC Goldstar SRL , anexată la materialul de
şedinţă , domnii consilieri spun că se va solicita domnului administrator prezenţa în vederea purtării unei
discuţii pentru lămurirea situaţiei semnalate .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
MUNTEAN IOAN

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

