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 22 mai 2019 în şedinţa extraordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat

Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 22 mai 2019
, ora 9 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : dl. Oprea Artemiu şi dna Topîrcean Elena.
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 9 aprilie 2019
iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a imobilelor înscrise
în CF 101128 Orlat nr. cad. 101128 şi CF 101129 Orlat nr. cad. 101129
iniţiator primar : Gâţă Aurel
Se aprobă cu 11 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Muntean Petru cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 9 aprilie
2019
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Se dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a
imobilelor înscrise în CF 101128 Orlat nr. cad. 101128 şi CF 101129 Orlat nr. cad. 101129
Dl Primar menţionează că este vorba despre terenul de la intersecţia străzilor Săliştii cu
Grănicerilor , unde este construit terenul de sport.
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 documentaţia cadastrală de alipire a imobilelor înscrise în CF 101128 Orlat nr.
cad. 101128 şi CF 101129 Orlat nr. cad. 101129

Dl consilier Giurculeţ întreabă despre lucrările de excavare de la Cetatea Lungă iar dl Primar
răspunde că nu s-au executat lucrări de excavare s-au tăiat doar spinii de lângă Cetate.
De asemenea dl. Giurculeţ întreabă dacă se poate găsi o modalitate penru împărţirea
containerelor galbene iar domnul Primar spune că acestea au fost ridicate de către cetăţeni în proporţie de
80% iar ridicarea acestora de catre Soma se va face in ultima luni din lună.
Dl Primar aduce la cunoştinţa domnilor consilieri faptul că s-a primit la Primăria Comunei
Orlat o reclamaţie referitoare la atitudinea şi comportamentul copiilor din Centru faţă de copii din comună
şi faţă de cadrele din centru şi propune ca la următoarea şedinţă de Consiliu Local să fie invitaţi directorul
Şcolii gimnaziale şi directorul Centrului de Plasament pentru prezentarea situaţiei şi purtarea unei discuţii
referitoare la faptele reclamate.
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
MUNTEAN PETRU

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

