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 11 februarie 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 11 februarie
2020 ora 14:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Topîrcean Elena
Este de asemenea prezent la şedinta Consiliului Local Orlat şi dl Neamţu Ioan , Şeful de
Ocol al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel RA .
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre.
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
ORDINE DE ZI:
1.
2.
-

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei extraordinare din data de 09.01.2020
iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pentru anul 2019 pentru Regia
Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
iniţiator primar : Gâţă Aurel
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru Regia Publică
Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2020
iniţiator primar : Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei lemnoase ca ,, lemn
fasonat’‘ şi ,, masă lemnoasă pe picior ‘‘ce urmează a se recolta în anul 2020 din fondul forestier propriu
Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
iniţiator primar : Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului
fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2020
iniţiator primar : Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de
exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase, în anul 2020
iniţiator primar : Gâţă Aurel
8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul IV anul 2019

-

iniţiator primar : Gâţă Aurel

9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2020
pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat
iniţiator primar : Gâţă Aurel
10.
Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acţiunile de
protocol din cadrul Primăriei Comunei Orlat
iniţiator primar : Gâţă Aurel
11.
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul 2020
iniţiator primar : Gâţă Aurel

12.
Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul II anul 2019
13.

Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II anul 2019

14.

Întrebări , interpelări .
ORDINE DE ZI

S U P L I M E N T A R Ă:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU – CONSTITUIRE
TRUP INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ , BIROURI , SERĂ , SPAŢIU
PARCARE , ÎMPREJMUIRE , BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ,,
beneficiar Teppner Florian Stephan şi Teppner Anke Martina
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Se aprobă cu 12 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 Giurculeţ Ioan cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 9
ianuarie 2020.
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Se dă citire proiectului de hotarare de la punctul 3 , Proiect de hotărâre privind aprobarea
execuţiei bugetare pentru anul 2019 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
Dl Neamţu spune că anul 2019 nu a fost un an foarte bun , datorită faptului că tăierea
lemnului s-a făcut în proprorţie de 55% faţa de ce s-a propus pentru anul 2019 iar preţul lemnului de foc
scăzând cu peste 50%. Mai spune că dacă acum 3 ani profitul era de 8 miliarde acum există un deficit de
peste 280.000 lei . Spune că s-a încercat vânzarea lemnului pe picior pentru a creşte vânzările şi a reduce
cheltuielile. Mai spune că speră ca într-un interval de 2 ani ,Ocolul să îşi revină.
Dl Giurculeţ întreabă ce măsuri s-au luat când s-a văzut că se merge pe pierdere ?
Dl Neamţu răspunde că s-au limitat cheltuielile cu exploatarea , salariile nu au mai fost mărite
de 3 ani ,bonurile de masă s-au tăiat , s-au redus cheltuielile cu carburanţii prin vânzarea lemnului pe picior
, s-a reuşit achitarea datoriilor către stat şi plata salariilor.

Dl Biriş întreabă dacă în prezent mai este lemn în depozit pentru valorificare iar dl Neamţu
răspunde că da.
Dl Bordeanu întreabă la ce are Ocolul cheltuielile cele mai mari iar dl Neamţu răspunde că la
exploatare şi transport.
Dl Bordeanu mai întreabă dacă din totalul cheltuielilor salariile reprezintă jumătate din acestea
iar dl Neamţu răspunde că salariile reprezintă 40% din cheltuieli.
Dl Giurculeţ întreabă care a fost poziţia Consiliului de Administraţie ?
Dl Neamţu răspunde că s-a purtat corespondenţă cu Consiliul de Administraţie , şi acesta a fost
informat cu privire la preţuri.
Referitor la celelalte proiecte de hotărâre care privesc RPL OS Cindrel Ra m, dl. Neamţu spune
că pentru anul 2020 s-a propus recoltarea unui volum de masa lemnoasă de 10.500 m3 din care 3.000 m3 ca
lemn fasolnat si 7.500 m3 lemn pe picior.
Dl Neamţu mai spune ca se încearcă rentabilizarea depozitelor prin vânzarea lemnului la
dimensiunea de 0,33 m sau 0,5 m.
Dl Giurculeţ spune că i se pare absurd să cauţi să dai de lucru ca să plăteşti salarii.
Dl Lazăr menţionează ca ocolul nu reuşeşte să îşi taie cota şi nici nu reuşeşte să o vândă intern.
Dl Neamţu spune că anul teecut s-au vândut în jur de 1.700 mc lemn de foc. Mia spune că pentru anul 2020
se intenţionează exploatarea lemnului pe drumul spre Runcuri de la Gura Râului ptr că nu se poate face cu
funicularul. Se estimează o vânzare de 80 % din lemnul pe picior + masa fasonatăde 3.000 m3 estimându-se
un profit de 84.000 lei. Mai prezintă de asememnea preturile maxime propuse pentru serviciile de
exploatare şi preţul de vânzare al lemnului fasoonat către populaţie.
Dl Giurculeţ spune că sunt 4 membrii ai Consiliului Local care lucrează în domeniul forestier şi
îi întreabă dacă este vreunul pe pierdere . Mai spune că sunt 4 oameni care cumpără lemn de la Ocol şi sunt
pe profit şi Ocolul care nu cumpără lemn este pe pierdere si din buget de 19 miliarde pierderea este de 3
miliarde.
Dl Primar îi răspunde domnului Giurculeţ că în anul 2003 şi anul 2004de la Direcţia Silvică nu sa primit nici un ban. În anul 2005 s-a înfiinţat Ocolul şi în 2007-2008 la fel a fost o perioadă mai rea după
care s-a revenit şi s-a mers pe profit.
Dl Lazăr spune că la nivelul judeţului Sibiu pădurea este îngrijită comparativ cu situaţia
silviculturii în ţară. Mai spune de asemenea că salariile persoanlului silvic trebuie plătite indiferent dacă se
face profit sau nu , pentru că paza , protecţia şi conservarea pădurii trebuie asigurate.
Dl Neamţu spune că din cantitatea de 14.000 m 3 recoltaţi în total respectiv 6.775 pentru Orlat
trebuie să susţinem 28 de oameni şi utilaje. Faptul că lemnul nu a mai avut preţ iar veniturile Ocolului sunt
în proporţie de 99 % din lemn a dus la un rezultat negativ în anul 2019.
Dl Primar spune că în anul 2019 s-a aprobat o cotă de tăiere de 11.500 mc şi il întreabp pe dl
Neamţu cât s-a tăiat din această cotă.
Dl Neamţu spune că în anul 2019 s-au tăiat 4.000 m3 .
Dl Primar spune că la un preţ mediu al lemnului de 150 lei /m3 x 4.000 mc tăiaţi rezultă un venit
de 600.000 lei , iar pierderea provine din neexploatarea pădurii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre de la punctul 3 al ordinii de zi.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba execuţiei bugetare pentru anul
2019 pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA.
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli

pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2020
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA pe anul 2020 , cu suma de 1.971.040 lei la partea de
venituri şi cu suma de 1.870.341 lei la partea de cheltuieli.

Se trece la punctul 5 , Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului şi destinaţiei masei
lemnoase ca ,, lemn fasonat’‘ şi ,, masă lemnoasă pe picior ‘‘ce urmează a se recolta în anul 2020 din
fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA
Cu 12 voturi pentru se aprobă de către Consiliul Local Orlat recoltarea unui volum de 10.500
mc de masă lemnoasă în anul 2020 din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin Regia Publică Locală
Ocolul Silvic Cindrel RA din care 3.000 mc ca ,, lemn fasonat’‘ şi 7.500 mc ca ,, masă lemnoasă pe picior
‘‘ din care 3.000 mc pentru Consumul populaţiei (lemn foc şi lemn pentru constructie) şi 7.500 mc pentru
valorificare către agemţi economici.
Dl preşedinte dă citire punctului 6 , Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru
vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2020
Dl Lazăr propune un amendament la proiectul de hotărâre şi propune diminuarea preţului la
răşinoase. Se propune reducerea cu 25 % a preţului de vânzare pentru beneficiarii autorizatiilor de
construire de pe raza localităţii Orlat , pentru lemnul necesar realizării construcţiilor respective.

Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba 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 2020 .
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 2020
, stabilit potrivit art. 1 din hotarâre se reduce cu 25% pentru beneficiarii autorizaţiilor de construire de pe
teritoriul comunei Orlat , pentru lemnul necesar realizării construcţiilor respective.
Se da citire punctului 7 , Proiect de hotarare privind aprobarea nivelului maxim al tarifelor
pentru prestările de servicii de exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase, în anul 2020
Se aprobă cu 12 voturi pentru , nivelul maxim al tarifelor pentru prestările de servicii de
exploatări forestiere, în scopul exploatării masei lemnoase din fondul forestier propriu Comunei Orlat prin
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Cindrel RA , în anul 2020, astfel :
1. Tehnologia de exploatare prevede executarea fazei de scos-apropiat cu funicularul : 140 lei/m3
2. Tehnologia de exploatare prevede executarea fazei de scos-apropiat cu tractor/TAF : 95 lei/m3
3. Tehnologia de exploatare prevede executarea fazei de scos-apropiat cu atelaje şi tractor /TAF : 115
lei/m3
Se trece la punctul următor al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei
bugetare pe trimestrul IV anul 2019.
Dl Primar spune ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile anului 2019 provine de la cele 2
mari proiecte proiectul de apă – canal si proiectul cu străzile.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru, aproba contul de execuţie al bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019 la venituri cu suma de 5.789.260 lei şi la cheltuieli cu suma de
5.918.111 lei.

Se trece la punctul 9 , Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare
aferentă anului 2020 pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat.
Dna secretar general explică faptul că începând cu 01.01.2020 , contribuţia pentru economia
circulară este de 80 lei/ tonă faţă de 30 lei/tonă cât a fost până la această dată , şi majorarea de taxă provine
de la această contribuţie pentru economia circulară carre se achită la Fondul pentru mediu si se regaseşte în
facturile de salubritate emise de SC SOMA SRL începând cu luna ianuarie 2020.
Dl Biriş estede părere că taxa de salubritate este prea mare .
Cu 12 voturi pentru, Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă taxa specială de salubrizare
aferentă anului 2020 pentru utilizatorii casnici din Comuna Orlat la suma de 8 lei/lună.
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de
cheltuieli pentru acţiunile de protocol din cadrul Primăriei Comunei Orlat
Consiliul Local al Comunei Orlat, cu 12 voturi pentru aprobă normativul propriu de cheltuieli
pentru acţiunile de protocol din cadrul Primăriei Comunei Orlat.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi , aprobarea bugetului local al Comunei Orlat pe anul
2020.
Dl Primar prezintă proiectul de hotărâre şi spune că s-au prevăzut venituri în suma de 19.433,82
mii lei şi cheltuieli în sumă de 26.936,66 mii lei.
Dl Primar prezintă obiectivele de investitii noi si in continuare care se vor realiza in anul 2020 şi
sumele alocate pentru acestea :
1. Extindere retea de gaz suma de 1.075.000 lei
2. Sistemele de alimentare cu apă suma de 1.785.000 lei şi sistemele de canalizare suma de 7.412.000
lei
3. Retea canalizare ape pluviale str. Învingerii
4. Anexe la Pavilion suma de 115.000 lei
5. Locuri de joacă pntru copii in curtea de la blocuri şi în Jilişte suma de 28.000 lei
6. Extindere retea de iluminat public
7. Modernizare strada Gării
8. Constructie aductiune apa brută suma de 9.400.000 lei
9. Centrală termică Primărie
10. Achiziţie autoturism
11. Centrală termică grădiniţă
12. Sistem de supraveghere video şcoală
13. Maşină spălat vase cămin cultural
14. Motocositoare
15. Dotare instalaţie termică spaţii închiriate - dispensar
16. Actualizare PUG
17. Reparaţii capitale clădire str. Grănicerilor - Centru pregatire profesională
Dl Muntean Ioan întreabă dacă la Huda lui Iamu şi la Huda lui Brădui se poate face ceva pentru a se
evita formarea noroiul după ce plouă.
Dl Primar menţioneză faptul că s-a propus alocarea unor sume şi pentru biserică , pentru aleea din
cimitir şi pentru capela care se va construi în grădina de la Biserică.
Cu 12 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă bugetul local al Comunei Orlat
pentru anul 2020 , la venituri în suma de 19.433,82 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 26.936,66 mii lei .
Se aprobă programul de investiţii pentru anul 2020 şi programul achiziţiilor publice pentru anul
2020 .

Se trece la punctul de pe ordinea de zi suplimentară , Proiect de hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de urbanism ,,PUZ ŞI RLU – CONSTITUIRE TRUP INTRAVILAN PENTRU
CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ , BIROURI , SERĂ , SPAŢIU PARCARE , ÎMPREJMUIRE ,
BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ,, beneficiar Teppner Florian Stephan şi Teppner Anke Martina
Consiliul Local Orlat , cu 12 voturi pentru aprobă documentaţia de urbanism ,,PUZ ŞI RLU –
CONSTITUIRE TRUP INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALĂ INDUSTRIALĂ , BIROURI ,
SERĂ , SPAŢIU PARCARE , ÎMPREJMUIRE , BRANŞAMENTE UTILITĂŢI ,, beneficiar Teppner
Florian Stephan şi Teppner Anke Martina, pe terenul înscris în CF 104653 Orlat nr cad/top 104653 în
suprafaţă de 10.000 mp, conform reglementărilor detaliate, cuprinse în proiectul nr. 171/2018 elaborat de
BNM ARHITECŢI SRL şi cu respectarea condiţiilor impuse în avizele de specialitate.
Se trece la prezentarea celor 2 rapoarte de pe ordinea de zi , respectiv Raport privind activitatea
desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul II anul 2019 şi
Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II anul 2019 , care sunt însuşite de către
Consiliul Local al Comunei Orlat fără obiecţii.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl Oprea vine cu propunerea pentru schimbarea denumirii festivalului din luna august cu numele
Sergiu Cipariu.
Dl Primar spune că a luat în calcul acest aspect , inclusive atribuirea denumirii unei străzi cu acest
nume .
Dl Biriş propune ca în cadrul festivalului să fie organizat un festival-concurs pentru copii pe
grupe de vârste.
Dl Primar le comunică domnilor consileri că se va afla în concediu de odihnă pentru o săptămână.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
GIURCULEŢ IOAN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

