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 30 aprilie 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 30 aprilie
2020 ora 14:00 .
Sedinta are loc în Caminul Cultural al Comunei Orlat.
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Biriş Valentin
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 ordinare din data de 11 februarie 2020
iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena

3.
Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului propriu de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local al Comunei Orlat
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Reţea aducţiune apă brută Orlat, judeţul Sibiu ’’
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

5.
Proiect de hotărâre privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar
2020 - 2021
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.
-

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

7. Proiect de hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare,
Studiului de Oportunitate si a Documentaţiei de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii
activităţii de operare a staţiilor de sortare si compostare Şura Mică si staţiei de sortare Cisnădie”
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

8.
2020
9.
10.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Raportul primarului Comunei Orlat pe anul 2019.
Întrebări , interpelări .
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 Lazăr Aurel Ioan cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 11 februarie

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 completarea
Regulamentului propriu de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat.
Dl Primar spune că s-a initiat proiectul de hotarare cu privire la completarea Regulamentului
propriu de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat pentru ca, în contextul
epidemiilor cum este cea de acum de Covid 19 , sedintele Consiliului Locla sa se poate desfasura on line
pentru a nu se bloca activitatea administrativa.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba completarea Regulamentului propriu

de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat.
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Reţea aducţiune apă brută Orlat, judeţul Sibiu ’’
Dl Primar explica faptul ca se propune realizarea unei aducţiuni din coloana de apă de la Gura
Râului de la ,, Troci,, pe lânga drumul judeţean , peste terenurile concesionate, extindere peste râul Cibin ,
traversarea Câmpşorului şi cuplarea direct cu coloana de apă de la staţia de captare a Orlatului. Mai spune
ca la aceasta refacere mai este nevoie şi de staţie de pompare .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru aprobă indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Reţea aducţiune apă brută Orlat, judeţul Sibiu ’’ cu un Total
General : 1.680.347 lei fără TVA (1.997.013,73 lei inclusiv TVA) din care valoarea lucrărilor C + M :
1.243.547 lei fără TVA (1.479.820,93 lei inclusiv TVA)
Se trece la punctul 5 , Proiect de hotărâre privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna
Orlat , pentru anul şcolar 2020 - 2021
Dna secretar general explică faptul că este vorba despre organizarea Reţelei şcolare din
Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2020 – 2021 cu Şcoala gimnazială ,, Ion Pop Reteganul ,, Orlat nivelul de învăţământ gimnazial şi Grădiniţa cu program prelungit Orlat – nivelul de învăţământ preprimar.
Cu 12 voturi pentru se aprobă de către Consiliul Local Orlat organizarea Reţelei şcolare din
Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2020 – 2021.

Dl preşedinte dă citire punctului 6 , Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe
trimestrul I anul 2020
Dl. Primar spune ca este vorba despre executia bugetara a bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul I conform bugetului aprobat.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba executia bugetara a bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul I anul 2020.
Se da citire punctului 7 , Proiect de hotarare privind avizarea Strategiei de contractare,
Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentaţiei de Atribuire pentru ”delegarea
prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a staţiilor de sortare si compostare Şura Mică si staţiei de
sortare Cisnădie”
Dan secretar expilca faptul ca s-a primit de la ADI ECO Sibiu o adresa prin care se solicita
prin hotărâre de Consiliu Local avizarea Strategiei de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de
Oportunitate si a Documentaţiei de Atribuire pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de
operare a staţiilor de sortare si compostare Şura Mică si staţiei de sortare Cisnădie în vederea organizării
unie licitaţii pentru concesiunea gestiunii activităţii de operare a staţiilor de sortare si compostare Şura
Mică si staţiei de sortare Cisnădie.
Se aprobă cu 12 voturi pentru , de către Consiliul Local al Comunei Orlat avizarea Strategiei
de contractare, Studiului de Fundamentare, Studiului de Oportunitate si a Documentaţiei de Atribuire
pentru ”delegarea prin concesiune a gestiunii activităţii de operare a staţiilor de sortare si compostare Şura
Mică si staţiei de sortare Cisnădie”
Se trece la punctul următor al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2020
Dl Primar spune ca se propune rectificarea bugetului local al Comunei Orlat cu 13 mii lei care
au fost împărţiţi pe capitole şi subcapitole , mai spene ca starea de urgenta a generat costuri suplimentare ,
şi cu siguranta pana la sfarsitul anului vor mai fi si alte rectificari.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru, aproba rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat pe trimestrul II anul 2020 cu suma de 13.000 lei.
Se trece la punctul 9 , Raportul primarului Comunei Orlat pe anul 2019.
Raportul primarului Comunei Orlat pe anul 2019 este inşuşit de către Consiliul Local al
Comunei Orlat fără obiecţii.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl consilier Muntean Ioan întreabă dacă Ocolul şi-a mai revenit.
Dl consilier Lazăr Aurel spune că preţurile la populaţie sunt foarte mari.
Dl Primar spune că situaţia semnalată trebuie analizată şi eventual propusă o variantă de preţ
pentru populaţie şi una pentru cei care prestează acţiuni în sprijinul colectivităţii locale.
Dl consilier Giurculeţ întreabă când încep lucrările pentru pavarea aleii din cimitir cu dale iar dl
Primar raspunde că de săptămâna viitoare.
Dl consilier Giurculeţ propune montarea unei balustrade , eventual din lemn , pe marginea aleii
din cimitir pentru a facilita urcarea şi coborârea pentru persoanele vârstnice.
Dl Primar spune că s-a făcut recepţia la gaz pe str. Nouă şi str. Gării.

Dl Giurculeţ spune că acolo va fi sursă de venit pentr că cei care vor să se racordeze vor achita
cota la Asociaţie.
Dl Lazăr spune că din cotele respective se va plăti proiectarea pentru zonele neacoperite.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
LAZĂR AUREL IOAN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

