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 14 iulie 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 14 iulie
2020 ora 14:00 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Albu Ilie
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 18 iunie 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 aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat membră ADI ECO Sibiu
pentru anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5.
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 şi compostare Şura Mică si staţiei de sortare Cisnădie”, precum şi
mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea 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
6.
Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
pe semestrul I anul 2020
7.

Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I anul 2020

8.

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 Oprea Artenie Octavian cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 18 iunie
2020.
Dl Primar menţionează faptul că la sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Orlat din
data de 18 iunie 2020 pe ordinea de zi la punctele 3 şi 4 in titlul proiectului de hotarare s/a propus
transformarea posturilor de bibliotecar si guard si nu desfiinţarea acestoraaşa cum consilierul Biriş a postat
pe reţelele de socializare.
Dl Biriş spune că ideea a fost , în primul rând , se face curăţenie cu femeia de serviciu. El
crede că acum , mai mult decât oricând, era nevoie de femeie de serviciu.
Dl Oprea este de părere că intr-adevăr desfiinţarea nu e acelaşi lucru cu transformarea, dar
transformarea postului a dus la demisie.
Dl Primar spune că demisia s-a făcut pentru că s-a refuzat programul de 8 ore.
Dl Biriş spune că acum mai mult decât oricănd era nevoie de ghişeul unic.
Dl Primar spune că implementarea ghişeului unic presupune investiţii.
Dl Oprea este de părere că ideea la dl Biriş a fost că acum , mai mult decât oricând era nevoie
de femeie de serviciu.
Dl Primar spune că este diferenţă între transformare şi desfiinţare.
Dl Giurculeţ spune că nu crede că în Primărie a fost mizerie iar dl. Primar spune că nu s-a
pus problema calităţii muncii.
Dl Biriş este de părere că munca femeii de serviciu a fost mai mult de 8 ore dacă luăm în
considerare şi căminul.
Dl Primar spune că s-a propus reducerea normei pe perioadă determinată.
Dl Giurculeţ spune că a lipsit de la sedinta trecuta şi întrebă ce s-a votat.
Dl Primar spune că s-a aprobat transformarea postului de bibliotecar si a celui de guard din
norma intreaga in jumatate de normă.
Dl Oprea intreaba daca s-au pimit calculatoare.
Dl Primar spune că au fost primite printr-un program de biblioteci, ele fiind amplasate la
bibliotecă.Au fost luate în primire , activitatea de pe ele a fost monitorizatăşi nefiind activitate pe ele ,
acestea s-au retras.
Dl Oprea consideră că trebuia găsită o soluţie , şi solicită prezentarea în următoarea şedinţă
a documentului pe baza căruia s-au retras aceste calculatoare.
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , cu menţiunile
prezentate anterior .
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.
Doamna secretar general explică că s-a iniţiat acest proiect de hotărâre ca urmare a vacantării
postului de guard .
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba 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 proiectului de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Comunei Orlat
membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2020.

Dl Primar mentioneaza ca datorita faptului că suntem membrii în Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sibiu , datoram o cotizatie catreasociaţie de 1leu/ locuitor/an .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru aprobă cotizaţia Comunei Orlat
membră ADI ECO Sibiu pentru anul 2020 şi plata acesteia catre ADI ECO Sibiu din bugetul local.
Se trece la punctul 5 , 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 şi compostare Şura Mică si staţiei de
sortare Cisnădie”, precum şi mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea
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”.
Cu 12 voturi pentru se aprobă de către Consiliul Local Orlat avizează Strategia 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 şi compostare Şura Mică si staţiei de
sortare Cisnădie”, şi mandatează primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea 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”.
Dl preşedinte dă citire punctului 6 , Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii
personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I anul 2020.
Raportul privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali ai persoanelor cu handicap
pe semestrul I anul 2020 este însuşit de către Consiliul Local al Comunei Orlat fără obiecţii.
Se da citire punctului 7 , Raport privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I anul
2020.
Raportul privind modul de soluţionare a petiţiilor pe semestrul I anul 2020 este însuşit de către
Consiliul Local al Comunei Orlat fără obiecţii.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl consilier Oprea întreabă care era problema în petiţia de la SC Vladexim SRL iar dl Primar
spune că era o problemă la branşamentele de utilităţi .
Dl consilier Giurculeţ întreabă dacă nu ar fi bine ca fiecare consilier să dea o sumă de bani
pentru protocol iar dl Primar spune că este bună ideea.
Dl consilier Muntean Ioan întreabă dacă se mai tine festivalul anul acesta iar dl Primar spune că
nu .
Dl consilier Muntean Ioan spune că dacă nu se rganizează festivalul nu se pot aloca banii
pentru picture bisericii?.
Dl Primar spune că la începutul anului s-a aprobat un buget de venituri şi cheltuieli. Mai spune
că pe teritoriul Comunei Orlat datorită pandemiei sunt diferite societăţi care şi-au interrupt activitatea
datorită pandemiei de Coronavirus, şi nu garantează nimeni că sumele prevăzute la partea de venituri în
buget se vor şi încasa în anul 2020. Spune că în luna septembrie se va face o analiză a contului de execuţie.
Dl consilier Oprea spună că ideea domnului consilier Muntean Ioan era bună dacă se putea
rezolva.

Dl Primar spune că şi veniturile de la biserică au scăzut , tot in contextual pandemiei, iar dl
consilier Giurculeţ consideră ca poate e bună o discuţie cu preoţii pentru atragere de fonduri sau poate
firmele din comună pot face donaţii.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
OPREA ARTENIE OCTAVIAN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

