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 august 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 22 august
2019, ora 14 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : dl . Oprea Artemiu .
La şedinţa Consiliului Local Orlat este prezent de asemenea şi Şeful R.P.L. Ocolul
Silvic Cindrel RA Neamţu Ioan Dorin
Dl Neamţu prezintă situaţia financiară a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel
după primele 7 luni ale anului 2019 şi spune că situaţia privind veniturile şi cheltuielile nu este cea pe care
a prognozat-o la începutul anului pentru anul 2019 , veniturile fiind cu mult mai mici decât prevederea
iniţială .
Dl Primar propune o întâlnire între Preşedintele Consiliului de Administraţie al Regiei
Publice, reprezentanţii Ocolului Silvic , membrii comisiei economice din Consiliul Local Orlat şi Consiliul
Local Cristian.
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
Temei legal: art. 123 şi art. 138 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
2.

Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iulie

-

iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena
Temei legal: art. 138 alin. 15 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

2019

3.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul
III anul 2019
iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena
Temei legal: art. 19 alin. 2 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale ,
republicată , modificată şi completată ulterior , Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice , republicată ,
modificată şi completată ulterior ,
4.

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 d-na Topîrcean Elena cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 30 iulie
2019
Cu 12 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare, fără obiecţii .
Se dă citire proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul III anul 2019
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 12 voturi pentru aprobă rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat cu suma de 4 mii lei la venituri şi cu 4 mii lei la cheltuieli.
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
TOPÎRCEAN ELENA

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

