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 iulie 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 30 iulie
2019, ora 14 .
Sunt prezenti 10 consilieri . Absenţi : dl. Biriş Valentin , dl . Oprea Artemiu şi d-na
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 27 iunie 2019
iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena

-

3.
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2019
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

4.
Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului informării şi consultării publicului privind
iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism P.U.D. - ,, Construire sală de evenimente cu spaţii de cazare
temporară’’ beneficiar Marian Aron
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Extindere reţea canalizare ape pluviale str. Învingerii’’
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice,
radiaţi de la Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris
în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top 1223/1
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
8. Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pe
semestrul I anul 2019

9.

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

10.

Întrebări , interpelări .
Se aprobă cu 10 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta d-na Rodeanu Elena Simona cu 10 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27 iunie

2019
Cu 10 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Se dă citire proiectului de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul
2019.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 10 voturi pentru aprobă execuţia bugetară pe trimestrul
II anul 2019 cu suma de 1.996.943 lei la venituri şi suma de 1.348.701 lei la cheltuieli.
Dl preşedinte dă citire punctului 4 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind însuşirea
Raportului informării şi consultării publicului privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism P.U.D.
- ,, Construire sală de evenimente cu spaţii de cazare temporară’’ beneficiar Marian Aron
Se însuşeşte Raportul informării şi consultării publicului privind iniţierea elaborării
documentaţiei de urbanism P.U.D. - ,, Construire sală de evenimente cu spaţii de cazare temporară’’
beneficiar Marian Aron , de către Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 10 voturi pentru.
Se trece la punctul următor al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Extindere reţea canalizare ape pluviale str.
Învingerii’’
Dl Primar menţionează că este vorba despre reţeaua de canalizare pentru apa pluvială de pe
strada Învingerii care traversează strada Avram Iancu.
Cu 10 voturi pentru se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Orlat realizarea
demersurilor necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de investiţie nouă ,, Extindere reţea canalizare
ape pluviale str. Învingerii’’, cod CPV : 45232130-2 , 71320000-7
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Extindere reţea
canalizare ape pluviale str. Învingerii’’ , potrivit anexei nr. 1 care face parte din prezeta hotărâre şi se
anexează la aceasta, după cum urmează :
Total General : 510.187,50 lei fără TVA ( 606.230,54 lei inclusiv TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 427.072,71 lei fără TVA ( 508.216,52 lei inclusiv TVA)

Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de
debitori persoane juridice, radiaţi de la Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din
evidenţa fiscală
Dl Primar spune că este vorba despre societăţi comerciale radiate de la Registrul Comerţului.
Cu 9 voturi pentru şi 1 vot împotrivă (dl. consilier Giurculeţ Ioan) se aprobă de către Consiliul
Local al Comunei Orlat anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitorii persoane juridice SC LUDFOREST , SC SISTEMSILVA SRL , SC MEDIA TRADING SRL , SC VORTEX SRL şi SC CENTRAL
SIB SRL , radiaţi de la Registrul Comerţului şi scăderea societăţilor comerciale radiate din evidenţa fiscală.
Se dă citire punctului 7 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei
cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top
1223/1
Luând act de expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se propune aprobarea
documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr.
cad./nr. top 1223/1, şi raportul de specialitate întocmit în acest sens ,
Având în vedere documentaţia tehnico-cadastrală întocmită în vederea dezlipirii imobilului
înscris în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top 1223/1 în suprafaţă de 55.333 mp ,
Luând în considerare referatul de admitere nr. 8493 / 24.06.2019 al Biroului de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară Sălişte ,
Având în vedere prevederile art. 25 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.
7/1996, art. 879 alin. 2 şi alin. 5 , art. 880 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 23 lit. e, art. 132 alin. 1, art. 134 alin. 1 , art. 135 alin. 1 lit. a şi
alin. 2 din Ordinul nr. 700/09.07.2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în
evidenţele de cadastru şi carte funciară ,
Având avizul comisiilor de specialitate constituite la nivelul autorităţii deliberative din
Comuna Orlat ,
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 10 voturi pentru aprobă dezlipirea imobilului teren
proprietate a Comunei Orlat înscris în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top 1223/1 în
suprafaţă de 55.333 mp în două corpuri funciare: imobil teren neproductiv în suprafaţă de 52.566 mp şi
imobil teren neproductiv în suprafaţă de 2.767 mp ,, conform documentaţiei tehnico - cadastrale prevăzută
în anexa la proiectul de hotărâre , rezultând două corpuri de proprietate cu stare de proprietate neschimbată.
Se aprobă atribuirea nr. cadastral 105012 imobilului teren în suprafaţă de 2.767 mp situat în
localitatea Orlat , judeţul Sibiu, şi înfiinţarea unei cărţi funciare pentru acest imobil.
Se aprobă mandatarea domnului Gâţă Aurel - Primarul Comunei Orlat în vederea semnării
actelor autentice de dezlipire în faţa notarului public pentru imobilele menţionate la art. 1 din prezenta
hotărâre.
Se prezintă punctul 8 al ordinii de zi , Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I anul 2019 , raport care este însuşit de către Consiliul
Local al Comunei Orlat fără obiecţii .
Se prezintă punctul 9 al ordinii de zi , Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe
semestrul I anul 2019 , raport care este însuşit de către Consiliul Local al Comunei Orlat fără obiecţii .
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl Giurculeţ revine cu propunerea curăţării şanţului de pe marginea drumului de la ieşirea din
comună până la Complex.

Dl Viceprimar menţioneză faptul că acest şant a fost curăţat de 2 ori în acest an .
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
RODEANU ELENA SIMONA

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

