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 8 ianuarie 2021 în şedinţa extraordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 8
ianuarie 2021 ora 12:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Popa Valentin Ioan
Se prezinta 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 22 decembrie

2020
-

3.

iniţiator: secretar general Vulea Monica - Elena

Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 decembrie

2020
-

iniţiator: secretar general Vulea Monica - Elena

4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului
secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea de funcţionare
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei
Orlat nr. 59 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

Se aprobă cu 12 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Milea Ioan cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 22
decembrie 2020.
Cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri (Muntean Ioan şi Neagu Ioana) este aprobat procesul verbal
al sedintei ordinare din data de 22 decembrie 2020 , fără obiecţii.
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28
decembrie 2020.
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28
decembrie 2020 , fără obiecţii.
Se dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea
de funcţionare
Se supune la vot proiectul de hotărâre .
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă acoperirea definitivă din
excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare şi a golurilor temporare de casă la secţiunea
de funcţionare
Dl Milea Ioan, preşedintele de şedinţă, dă citire următorului punct al ordinii de zi , modificarea
şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 59 / 2020 privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale pentru anul 2021.
Dna consilier Neagu spune că a constatat că în cadrul proiectului de hotarare exista o eroare de
redactare cu privire la articolul 460 , în proiect fiind trecut procentul de 50% iar în Codul fiscal este trecut
procentul de 5 %.
Dna secretar general întreabă la care dintre articolele proiectului de hotărâre se referă, la
articolul 1 sau la articolul 4?
Dna secretar general spune că în proiectul de hotarare nu s-au modificat procentele faţă de
hotarârea iniţială nr. 59/2020 , modificarea făcându-se doar cu privire la termenul pentru reevaluarea
clădirilor nerezidenţiale , aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice , în cazul în care
proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă , termen care în Hotărârea nr. 59/2020 era de 3 ani.

De asemenea dna secretar general dă citire articolului 1 litera h din Hotărârea nr. 59/2020 si
articolului 1 din Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi şi la articolul 3 litera c din Hotărârea nr. 59/2020
si articolului 4 din Proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi , pentru a se vedea că modificarea art. 1 lit h si
art. 3 lit c din Hotărârea nr. 59/2020 se face doar pentru termenul de 3 ani care se modifică la 5 ani.
Se supune la vot ordinea de zi.
Consiliul Local Orlat , cu 10 voturi pentru şi 2 abţineri (Neagu Ioana şi Olariu Constantin
Alexandru), aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat nr. 59 / 2020
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.
Preşedintele de şedinţă dă citire unei înştiinţări primite de către Consiliul Local din partea
membrilor Partidului Verde cu privire la faptul că în zona vechii balastiere există un volum considerabil de
gunoi.
Dl Muntean Petru întreabă despre ce fel de gunoi e vorba , menajer sau din construcţii?
Dl Muntean Ioan consideră că trebuie luată legătura cu Drumurile Judeţene să se pună o barieră
pentru a se limita accesul.
Dl Gâţă Ioan este de părere că trebuie înştiinţat proprietarul terenului.
Dl Viceprimar spune că dacă cineva vede când se aruncă gunoaiele şi nu spune, nu se ajunge la
nici un rezultat.
Dl Stroia Vasile spune că dacă persoana nu este vazută când basculează gunoiul nu te poţi lega de
el pentru simplul fapt că a trecut pe acolo.
Dl Olariu Constantin Alexandru este de părere că ar trebui sesizată Garda de Mediu.
Dl Milea Ioan consideră că trebuie anunţati în prima fază cei de la Consiliul Judeţean.
Dl Primar spune că astfel de probleme sunt peste tot dar trebuie stopate. Mai spune ca sunt firme
sau persoane fizice care fac renovări , colaborează cu o firmă de transport care îi ia banii pentru gunoiul
rezultat din renovare iar după aceea gunoiul ajunge pe câmp.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
MILEA IOAN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

