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 mai 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 30 mai 2019
, ora 9 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : dl. Topîrcean Dumitru şi dna Topîrcean Elena.
Sunt prezenţi la şedinţa ordinară a consiliului Local Orlat si dl. Popa Ioan Valentin ,
directorul Şcolii Gimnaziale ,, Ion Pop Reteganul ’’ , dna Neguţ Daniela, Şeful Centrului de Plasament
Orlat , dl Zamfir Paul, Şef Secţia 6 Poliţie Rurală Orlat şi dl Mitu Ion Constantin, Şeful Postului de Poliţie
Orlat.
Dl Primar menţionează că la nivelul Primariei Comunei Orlat s-au înregistrat sesizări
privind comportamentul copiilor din centru . Menţionează că acest comportament nu este adecvat mediulii
social şi propune găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor .
Dl director spune că legislaţia prevede amenzi în cazul în care copilul nu merge la şcoală
, părintele , tutorele sua reprezentantul legal răspund pentru lipsa copiilor de la şcoală . Mai spune că este
afectată imaginea şcolii pentru că în anul şcolar curent s-au înregistrat 3.000 de absenţe de la 70 de copii
din Centrul de Plasament.
Dna Director spune că acest comportament neadecvat a început din septembrie 2018 şi
a fost adus la cunoştinţa reprezentanţilor DGASPC Sibiu in nenumărate rânduri. Dna Director mai
menţioneză căunii copii din centru fură .
Dl Zamfir spune că acei copii care fură au dosar penal.
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.
2.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
- iniţiator primar : Gâţă Aurel
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 mai

2019
3.
-

iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul 2019
iniţiator primar : Gâţă Aurel

4.
Proiect de hotărâre privind organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat ,
pentru anul şcolar 2019 - 2020
iniţiator primar : Gâţă Aurel

5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi serviciile publice , fără
personalitate juridică , de subordonare locală
iniţiator primar : Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza
Comunei Orlat
iniţiator primar : Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru încheierea unui contract de cesiune
privitor la Contractul de concesiune nr. 931/14.12.1995
iniţiator primar : Gâţă Aurel
8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie ,,Modernizarea Reţelei de Străzi în Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’
iniţiator primar : Gâţă Aurel

-

9.
Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei Orlat, judeţul Sibiu
iniţiator primar : Gâţă Aurel

10.
Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei
Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru
aprobarea majorării de tarif solicitată de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.
iniţiator primar : Gâţă Aurel
11.

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 colaborării Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte
în vederea finanţării în comun a SMURD Sălişte
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 Oprea Artemiu Octavian cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 22 mai
2019
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .

Se dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I anul
2019
Consiliul Local al Comunei Orlat , luând în considerare expunerea de motive la proiectul de
hotărâre iniţiat de către primarul Comunei Orlat precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
cu 11 voturi pentru aprobă execuţia bugetară pe trimestrul I anul 2019
Dl preşedinte dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind organizarea
Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2019 – 2020.
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat prin care se propune Consiliului
Local organizarea reţelei şcolare din Comuna Orlat pentru anul şcolar 2019 - 2020 , şi raportul de
specialitate întocmit în acest sens , precum şi de adresa nr. 17916 / 11.01.2019 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Sibiu înregistrată la Primăria Comunei Orlat sub nr. 3016/17.04.2019 prin care se acordă avizul
conform pentru organizarea reţelei şcolare din Comuna Orlat , Consiliul Local al Comunei Orlat cu 11
voturi pentru aprobă organizarea Reţelei şcolare din Comuna Orlat , pentru anul şcolar 2019 – 2020.
Se trece la punctul următor al ordinii de zi , aprobarea modificării organigramei şi a statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat şi serviciile publice , fără
personalitate juridică , de subordonare locală .
Dna Secretar menţionează că se modifică organigrama şi statul de funcţii datorită ocupării
postului temporar vacant de la Impozite şi taxe .
Cu 11 voturi pentru se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Orlat modificarea
organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al autorităţii executive din Comuna Orlat
şi serviciile publice , fără personalitate juridică , de subordonare locală .
Dl preşedinte dă citire punctului 6 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind actualizarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat
Luând în considerare dispoziţiile art. 4 alin. 2 coroborat cu art. 13 lit. ,,a’’ ale Legii nr. 307 /
2006 privind apărarea împotriva incendiilor , precum şi dispoziţiile Ordinului nr. 132 / 2007 pentru
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor şi a Structurii – cadru a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor , cu 11 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat aprobă
actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe raza Comunei Orlat.
Se trece la următorul punct al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului
pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la Contractul de concesiune nr. 931/14.12.1995
Consiliul Local al Comunei Orlat , ţinând seama de Contractul de concesiune nr.
931/14.12.1995, contractul de vânzare – cumpărare nr. 242/05.03.2015, cererea nr. 2369/27.03.2019 a dnei Simion Ileana Adriana,extrasul de Carte funciară pentru CF 100161 nr cad 100161 (nr. CF vechi 4396
nr. top 1444a/4),
Luând în considerare expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul
Comunei Orlat prin care se proprune Consiliului Local încheierea unui contract de cesiune privitor la
Contractul de concesiune nr. 931/14.12.1995, precum şi raportul de specialitate întocmit în acest sens,

Ţinând seama de dispoziţiile art. 41 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, republicată.
Luând în considerare prevederile art. 12 alin. 4 şi art. 13 alin. 1 din Ordinul 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară
Având în vedere prevederile art. 1315 – 1320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil –
republicată,
Cu 11 voturi pentru , îşi exprimă acordul pentru încheierea unui contract de cesiune privitor la
Contractul de concesiune nr. 931/14.12.1995.
Se dă cititre punctului 8 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ,,Modernizarea Reţelei de Străzi în
Localitatea Orlat , Comuna Orlat, judeţul Sibiu’’ .
Dl Primar menţionează că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici , s-a încheiat contract de
lucrări iar după apariţia OUG 114/2018 datorita modificării tarifului la manoperă s-a încheiat un act
adiţional la contractul de lucrări iar ca urmare a celor menţionate enaterior se actualizează indicatorii
tehnico-economici .
Dl Oprea întreabă când încep lucrările iar dl Primar răspunde că întâi vor începe lucrările la apă
şi canal şi apoi la străzi .
Se trece la următorul punct , Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al
Comunei Orlat, judeţul Sibiu .
Consiliul Local al Comunei Orlat ,având în vedere iniţiativa primarului exprimată prin
expunerea de motive la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nomenclatorului stradal al Comunei
Orlat , judeţul Sibiu, înregistrată sub nr. 2577/02.04.2019 , aprobă, cu 11 voturi pentru , atribuirea de
denumiri pentru 27 de străzi din Comuna Orlat , judeţul Sibiu, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din
proiectul de hotărâre.
De asemenea se aprobă nomenclatura stradală pentru imobilele situate în intravilanul comunei Orlat, judeţul
Sibiu, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din proiectul de hotărâre.

Dl preşedinte dă citire punctului 10 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind mandatarea
primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de
operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.
Dl Primar menţioneză că se solicită din partea SC Tracon SRL majorarea tarifului pentru
depozitare .
Având în vedere solicitarea ADI “ECO” Sibiu nr. 318/5.04.2019, înregistrată la Primăria
Comunei Orlat cu nr. 2721/08.04.2019 privind supunerea spre aprobare a unui proiect de hotărâre având ca
obiect mandatarea reprezentantului comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI „ECO” Sibiu
să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C.
TRACON S.R.L., în conformitate cu prevederile art. 5.1 lit.c) din Convenţia nr. 1/15.12.2016 încheiată
între ADI „ECO” Sibiu şi S.C. TRACON S.R.L., Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi pentru ,
se mandatează dl. Gâţă Aurel, primarul comunei Orlat, ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECO” SIBIU să voteze în Adunarea Generală a
Asociaţiilor ADI „ECO” Sibiu pentru aprobarea majorării de tarif solicitate de operatorul depozitului
ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L.

Se trece la ordinea de zi suplimentară , Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării
Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte în vederea finanţării în comun a SMURD Sălişte
Luând act de proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei Orlat prin care acesta propune
aprobarea colaborării Comunei Orlat cu Oraşul Sălişte în vederea finanţării în comun a SMURD Sălişte , cu
posibilitatea de deservire a u.a.t - urilor învecinate , precum şi pe cele ale raportului de specialitate întocmit în
acest sens ,
Ţinând seama de prevederile art.119-123 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare precum şi de prevederile art. 35 din Legea nr.273/2006 a
finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ,
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi , aprobă colaborarea Comunei Orlat cu Oraşul
Sălişte în vederea finanţării în comun a SMURD Sălişte.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
OPREA ARTENIE OCTAVIAN

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

