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 28 mai 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 28 mai 2020
ora 14:00 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : Dl primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre, Proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,,
Modernizare străzi în localitatea Orlat – Prelungire strada Gării , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’
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 30 aprilie 2020
iniţiator secretar general : Vulea Monica – Elena

3.
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
4.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere pentru spaţiul cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Comuna Orlat , str. Grănicerilor , nr.147
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL Orlat nr. 8/2020 privind aprobarea
preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru vânzarea către populaţie a materialului
lemnos din rampa primară, în anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Orlat Nr.
67 / 2019 privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Orlat
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

8.
Proiect de hotărâre privind înfinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
Comunei Orlat în conformitate cu Ordinul MAI nr.75/2019
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
ORDINE DE ZI

S U P L I M E N T A R Ă:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Modernizare străzi în localitatea Orlat – Prelungire strada Gării , Comuna Orlat , judeţul
Sibiu ’’
Se aprobă cu 13 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 Muntean Ioan cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30 aprilie
2020.
Cu 13 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
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

Dl Primar spune că s-a initiat proiectul de hotarare cu privire la modificarea organigramei
deoarece , în contextual epidemiei de Coronavirus anumite activităti nu mai au acoperire pentru o normă
întreagă , respectiv postul de bibliotecar şi cel de guard. Mai spune ca prin proiectul de hotărâre se propune
ca de la 1 iulie norma pentru cele 2 posturi sa fie redusa la o jumatate de normă .
Dl. consilier Oprea spune că nu este de acord cu această modificare şi întreabă dacă nu se pot
gasi noi atribuţii pentru cele 2 persoane.
Dl consilier Giurculeţ întreabă pentru ce perioadă va fi reducerea normei iar dl Primar spune
că începând cu 1 iulie 2020 urmând ca după ce situaţia va reveni la normal să se revină tot printr-o hotărâre
de Consiliu Local la normă întreagă.
Dl Oprea consideră că această reducere de normă era poate potrivită dacă bugetul local era întro perioadă critică , prin reducerea normei nefăcându-se o economie atât de mare la buget, şi consideră că
era mai bine să fie găsit ceva de lucru decât să se reducă norma.
Se supune la vot proiectul de hotărâre . Voturi pentru : 0 , voturi împotrivă : 7 (Rodeanu, Biriş, Oprea,
Giurculeţ, Bordeanu , Topîrcean E, Muntean I. ) abţineri : 6 (Albu N, Lazăr, Muntean P. , Verde, Albu I, Topîrcean
D.) Având în vedere numărul de 0 voturi pentru aprobarea acestui proiect , proiectul 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 nu este adoptat de
către Consiliul Local al Comunei Orlat.
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de
închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Comuna Orlat , str. Grănicerilor ,
nr.147.
Dl Primar explică faptul că este vorba despre contractual de închiriere al medicului veterinar
Oniga.

Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă prelungirea duratei contractului de
închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Comuna Orlat , str. Grănicerilor ,
nr.147. cu 2 ani şi 6 luni.
Se trece la punctul 5 , Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL Orlat nr. 8/2020
privind aprobarea preţului pentru vânzarea directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat,
în anul 2020.
Dl Consilier Lazăr Aurel spune că se propune modificarea pretului la diverse moi respectiv tei ,
salcie etc.
Dl Oprea spune că i se pare că diferenţa de preţ este mică între depozit şi rampa primară.
Dl Giurculeţ spune că nu i se pare în regulă ca activitatea Ocolului spă fie pe pierdere şi
Consioliul Local să aprobe scăderi de preţuri.
Dl Lazăr spune că pe lângă silvicultură Ocolul mai are şi activitatea de exploatare , transport ,
sortare.
Dl Primar spune că mai devreme sau mai târziu se va ajunge ca pădurile să fie administrate de
proprietar . Mai spune de asemenea că prin Codul Silvic esti obligat să ai un anumit nr de personal iar la
exploatare trebuie să intre doar cei cu atestat.
Dl Giurculeţ întreabă cum de reuşesc firmele private să se descurce şi nu ies în pierdere.
Dl Lazăr mai spune că privaţii se ocupă doar de industrializare pe când Ocolul se ocupă în
primul rând de paza şi protecţia pădurii, şi în plus de asta şi de exploatare , transport , sortare.
Dl Giurculeţ mai spune că aşa cum a fost înfiinţat Ocolul prin hotărâre de Consiliu Local tot la
fel se poate şi desfiinţa.
Dl Giurculeţ întreabă dacă s-a încercat vânzarea lemnelor de foc în alte localităţi iar dl Lazăr
spune că da.
Dl Lazăr mai spune că privaţii nu plătesc pentru silvicultură, pe când 70% din cheltuielile
Ocolului sunt pentru silvicultură.
Dl Biriş spune că trebuie asigurată desfacerea pentru Ocol.
Dl Oprea întreabă de unde cumpără lemn privaţii.
Dl Lazăr spune că din cauza calamităţilor naturale s-au dat derogări privind tăierea lemnului.
Dl Primar mai spune că în anii 2004-2005 redevenţa primită de la Direcţia Silvică pentru
administrarea pădurilor noastre a fost 0.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Cu 12 voturi şi 1 abţinere (dl Biriş) pentru se aprobă de către Consiliul Local Orlat, Proiectul de
hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL Orlat nr. 8/2020 privind aprobarea preţului pentru vânzarea
directă către populaţie a lemnului fasonat din Depozitul Orlat, în anul 2020.
Dl preşedinte dă citire punctului 6 , Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru vânzarea
către populaţie a materialului lemnos din rampa primară, în anul 2020.
Dl Lazăr spune că livrarea lemnului de foc şi de lucru din rampa primară se va face către cetăţenii
care fac voluntariat în comuna Orlat (ex. pompieri etc) cazuri excepţionale , umanitare, beneficiarii
autorizaţiilor de construire.
Cu 13 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba preţul pentru vânzarea către
populaţie a materialului lemnos din rampa primară, în anul 2020.
Se da citire punctului 7 , Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Orlat Nr. 67 / 2019 privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat.

D-na secretar general spune că în decembrie 2019 Consiliul Local al Comunei Orlat prin
Hotărârea Nr. 67 / 2019 a aprobat modificarea categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă al Comunei Orlat. În urma discuţiei purtate cu reprezentanţii ISU Sibiu s-a ajuns la concluzia ca
trebuie adoptata o hotarare privind infiintarea SVSU Orlat nu pentru modificarea categoriei de încadrare .
Se aprobă cu 13 voturi pentru , de către Consiliul Local al Comunei Orlat revocarea Hotărârii
Consiliului Local al Comunei Orlat Nr. 67 / 2019 privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat.

Se trece la punctul următor al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind înfinţarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat în conformitate cu Ordinul MAI nr.75/2019
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă înfinţarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat în conformitate cu Ordinul MAI nr.75/2019.
Se trece la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi suplimentara , Proiect de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Modernizare străzi în
localitatea Orlat – Prelungire strada Gării , Comuna Orlat , judeţul Sibiu ’’
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru, aprobă realizarea demersurilor necesare
în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Modernizare străzi în localitatea Orlat – Prelungire
strada Gării , Comuna Orlat , judeţul Sibiu’’, cod CPV : 71322000-1 , 45233140-2.
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Modernizare străzi
în localitatea Orlat – Prelungire strada Gării , Comuna Orlat , judeţul Sibiu’’, potrivit anexei nr. 1 care face
parte din prezeta hotărâre şi se anexează la aceasta, după cum urmează :
Total General : 1.268.076,50 lei fără TVA (1.509.011,04 lei inclusiv TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 1.058.666,50 lei fără TVA (1.259.813,14 lei inclusiv TVA)
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl. Giurculeţ întreabă dacă în Zăvoaie unde se parchează tirurile au fost locuri pentru casă iar
dl Primar răspunde că nu.
Dl Giurculeţ recită poezia ,, Dreapta măsură’’ de Emil Cioran.
Dl Biriş afirmă faptul că în perioada de pandemie în sistemul şcolar vor fi multe schimbări şi
nu ştie în ce măsură există posibilitatea achiziţionării unor tablet pentru copii care nu au posibilitatea să o
achiziţioneze.
Dl Primar spune că ar trebui transmis persoanelor care doresc introducerea gazului în locuinţe
să înceapă realizarea demersurilor pentru a evita ca după asfaltare să mai fie nevoie de tăierea asfaltului.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
MUNTEAN IOAN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

