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 13 august 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 13 august
2020 ora 14:00 .
Sunt prezenti 11 consilieri . Absenţi : Albu Nicolae şi Lazăr Aurel
Se prezinta şi se supune la vot , următorul proiect al ordinii de zi :
ORDINE DE ZI:
1.
2.

3.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de sedinţă .
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Prezentarea şi aprobarea Procesului – Verbal al şedinţei ordinare din data de 14 iulie 2020
iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi de plată a impozitului anual pe clădiri sau a
taxei lunare pe clădiri
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru transferul concesiunii terenului
identificat prin CF 100100 Orlat nr CF vechi 4402 Orlat nr. top 1444/a/6 având suprafaţa de 660 mp , în
cazul înstrăinării construcţiei
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.

Întrebări , interpelări .
Se aprobă cu 11 voturi pentru ordinea de zi.

Dl Primar spune că urmare a solicitării primite din partea d-lui consilier Oprea referitoare la
programul Biblionet , le aduce la cunoştinţa domnilor consilieri căteva informaţii legate de acesta. Spune
că progarmul Biblionet a început în anul 2012 şi a fost pus la dispoziţia Primăriei gratuit. Enumeră
obiectele care s-au primit prin programul Biblionet şi spune că noi în anul 2013 aveam anumite obligaţii în
legătură cu acest program , respectiv un curs de calculatoare pentru bibliotecar. Mai spune ca prin acest
program s-au utilizat in anul 2013 calculatoarele primite de 72 de ori , respectiv de 42 de ori in luna
septembrie si de 30 de ori in luna octombrie , iar pe urma nu s-au mai utilizat , iar datorita lipsei de
activitate de pe calculatoare acestea s-au retras.

Dl Oprea spune ca si el are un exemplar din raspunsul doamnei Bădilă, din care rezulta ca
aceste calculatoare au fost folosite.
Dl Biriş întreabă cine trebuia să asigure mobilierul iar dl Primar răspune că nici nu s-a pus
problema mobilierului.
Dl Oprea considera ca daca intr-o luna au fost 72 de utilizatori insseamna ca a fost activitate
pe ele si se puteau folosi in continuare şi intreaba daca exista un proces verbal din care sa rezulte ca au fost
retrase.
Dl Primar spune ca monitorizarea se facea online si s-au primit instiintari privind utilizarea
programului.
Dl Oprea spune ca ar dori sa vada procesul verbal din care sa rezulte ca au fost retrase.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta doamna Rodeanu Elena Simona cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 14 iulie
2020.
Cu 11 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 execuţiei
bugetare pe trimestrul II anul 2020.
Dl Primar spune că este vorba despre executia bugetară de la sfârşitul trim. II.
Cu 11 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat , aproba execuţia bugetare pe trimestrul II

anul 2020.
Dna preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind acordarea unor facilităţi de plată a
impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
Dl Primar mentioneaza ca datorita instutiiri starii de urgent pe teritoriul României unele activitati
au fost intrerupte total sau partial. Mai spune ca in urma aparitiei unei Ordonante care modifică Codul
fiscal s-a iniţiat un proiect de hotarare pentru acordarea unor facilităţi de plată a impozitului anual pe
clădiri sau a taxei lunare pe clădiri pentru persoanele care , datorita starii de urgenta , au fost nevoite sa isi
intrerupă total sau parţial activitatea.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 11 voturi pentru aprobă acordarea unor facilităţi de
plată a impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru
transferul concesiunii terenului identificat prin CF 100100 Orlat nr CF vechi 4402 Orlat nr. top 1444/a/6
având suprafaţa de 660 mp , în cazul înstrăinării construcţiei
Dl Primar spune ca este vorba despre terenul concesionat catre doamna Oprean Viorica. Pe
acest teren s-a construit o casa care a fost ulterior vanduta doamnei Olariu Elena (fost Ştefan Elena )
Cu 11 voturi pentru, Consiliul Local Orlat îşi exprimă acordul pentru transferul concesiunii
terenului identificat prin CF 100100 Orlat nr CF vechi 4402 Orlat nr. top 1444/a/6 având suprafaţa de 660
mp , în cazul înstrăinării construcţiei, către doamna Olariu Elena (fost Ştefan Elena )
Se trece la Întrebări , interpelări.

Dl consilier Biriş spune că a văzut că este o firmă de curăţenie care face curăţenie la Primărie,
şi întreabă cum de face curat această firmă.
Dl Primar răspunde că se face curăţenie printr-un contract de prestări servicii, prin achiziţie
public de pe SEAP.
Dl consilier Biriş întreabă dacă este mai ieftin iar dl Primar răspunde că este mult mai ieftin şi
mai eficient.
Dl consilier Biriş întreabă care este preţul iar dl Primar răspunde că este vorba despre suma de
1.400 de lei cu 4 intrari pe lună şi menţionează ca pentru un salariat pe lângă salariu Primăria trebuia să
plătească şi contribuţiile către stat.
Dl consilier Muntean Petru întreabă cand se asfaltează strada la Lupean.
Dl Primar raspunde ca s-a transmis pe email catre nora domnului un raspuns la aceasta intrebare
sub forma ,, Strada Morii face parte dn programul ,, Modernizarea retelei de strazi,, - program aflat in
executie cu finantare asigurata. Termen de finalizare : decembrie 2020. Se lucreaza pe strada Poienitei finalizata, str. Lunga – finalizata, str. Raului, str. Garii, str. Campsorului, str. Noua. Conform graficului de
executie urmeaza str. Fabricii , Morii, Granicerilor. Pentru alte detalii proiectul poate fi consultat la sediul
Primariei.’’
Dl consilier Oprea intreaba daca exista posibilitatea ca pe strada Noua bordurile sa fie inclinate
in loc sa fie drepte.
Dl Primar spune ca exista un normativ privind siguranat circulatiei care trebuie respectat.
Dl consilier Biriş menţionează faptul că a fost prin comuna pentru starngere de semnaturi si
oamenii au spus ca li s-a transmis sa nu semneze si pe alte liste ca ii mananca puscaria.
Dl Primar raspune ca exista la nivelul Comunei Orlat constituit Biroul Electoral de
Circumscriptie, si orice sesizare se adreseaza la ei.
Dl consilier Giurculeţ spune ca dl consilier Lazar este presedintele Asociatiei de gaz, si întreaba
dacă proiectul de gaz va fi afectat in vreun fel iar dl Primar spune ca lucrarea la gaz va merge inainte.
Dl consilier Oprea întreabă cand se va da drumul la gaz iar dl Primar răspunde că pe str. Nouă în
cartier se poate da drumul la gaz pentru că zona este terminate d.p.d.v. al reţelei.
Dl consilier Oprea întreabă ce s-a întâmplat cu dl Lazăr iar dl Primar răspunde că a plecat din
partid, şi-a dat demisia.
Dl Biriş întreabă de ce a fost aşa grabă cu şedinţa iar dl Primar răspunde că potrivit Codului fiscal
modificat hotararea cu acordarea unor facilitati trebuia adoptata pana cel tarziu in 14 august 2020.
Dl Biriş întreabă de ce nu este şedintă ordinară, iar dl. Primar răspunde că primarul decide ce fel
de şedinţe convoacă.
Dl consilier Bordeanu spune că pe strada Cristianului bazinele de la canalizare sunt lăsate şi
întreabă dacă nu se pot înălţa.
Dl Primar spune ca se va verifica in teren aspectul semnalat.
Dl Primar spune ca la nivelul Comunei Orlat in ultima perioada este un consum foarte mare de apa
probabil datorita udatului si a umplerii piscinelor , noaptea consumându-se in jur de 300 mc de apă .
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
RODEANU ELENA SIMONA

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

