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 26 septembrie 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 26
septembrie 2019, ora 14 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : 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 22 august 2019
-iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 109/12.09.2019
privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III şi trimestrul IV anul 2019
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţie nouă ,, Extindere şi reabilitare reţea de apă şi canalizare menajeră , branşamente şi racorduri
individuale pe str. Săliştei , Poieniţei şi Câmpşorului , localitatea Orlat ’’
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5.
Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe
-iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Orlat
în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat
pentru anul şcolar 2019-2020
-iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei
Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru
aprobarea modificării tarifului solicitat de operatorul de colectare şi transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA
S.R.L.
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului
înscris în CF 104563 Orlat nr. cad./nr. top 5506, 5516, 5520/1, 5621, 5623, 5631 , 5637a
-iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
9.
Informare demisie membru din Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Cindrel
10.

Întrebări , interpelări .
Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Verde Gheorghe cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 22 august

2019
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 validarea
Dispoziţiei Primarului Comunei Orlat nr. 109/12.09.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei
Orlat pe trimestrul III şi trimestrul IV anul 2019
Dl Primar prezintă proiectul de hotarâre . Spune că la rectificarea bugetului de stat pe anul
2019, la sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale s-a alocat suma
de 246 mii lei dintre care sumade 100 mii lei a fost alocată pentru trimestrul III iar suma de 146 mii lei a
fost alocată pentru trimestru IV anul 2019 sume pentru care s-a emis în data de 12 septembrie Dispozitia de
rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul III şi trimestrul IV anul 2019.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă validarea Dispoziţiei
Primarului Comunei Orlat nr. 109/12.09.2019 privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe
trimestrul III anul 2019 cu suma de 100 mii lei şi pe trimestrul IV anul 2019 cu suma de 146 mii lei.
Dl preşedinte dă citire punctului 4 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie nouă ,, Extindere şi reabilitare reţea de apă şi
canalizare menajeră , branşamente şi racorduri individuale pe str. Săliştei , Poieniţei şi Câmpşorului ,
localitatea Orlat ’’
Dl Primar spune că este vorba pe strada Câmpşorului despre apă şi canalizare până la ultima
casă de pe partea stângă a străzii , pe strada Săliştei apă şi canalizare până la ultima casă şi cămine de
racord la apă , iar pe strada Poieniţei , la fel , apă şi canalizare plus cămine de racord la apă .
Dl Biriş spune că dacă tot se lucrează pe strada Câmpşorului la apă şi canalizare nu se poate
rezolva şi problema cu apa care vine de pe Câmpşor?
Dl Primar spune că lucrările vor fi la apă şi canalizarea menajeră iar apa care vine de pe
Câmpşor este apă pluvială.

Cu 13 voturi pentru se aprobă realizarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii
obiectivului de investiţie nouă ,, Extindere şi reabilitare reţea de apă şi canalizare menajeră , branşamente şi
racorduri individuale pe str. Săliştei , Poieniţei şi Câmpşorului , localitatea Orlat ’’, cod CPV : 45332000-3
Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţie ,, Extindere şi
reabilitare reţea de apă şi canalizare menajeră , branşamente şi racorduri individuale pe str. Săliştei ,
Poieniţei şi Câmpşorului , localitatea Orlat ’’ după cum urmează :
Total General : 112.704,33 lei fără TVA (134.118,16 lei inclusiv TVA)
Din care valoarea lucrărilor C + M : 96.585,33 lei fără TVA (114.936,55 lei inclusiv TVA)
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei
contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe .
Dl Primar spune că este vorba despre contractele de închiriere de pe str. Fabricii , str.
Cristianului , şi str. Granicerilor .
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă prelungirea duratei
contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe .
Dl preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Comunei Orlat în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion
Pop Reteganul ’’ Orlat pentru anul şcolar 2019-2020
Este propusă de către domnii consilieri dna Rodeanu Elena Simona pentru a reprezenta
Consiliul Local Orlat în Consiliul de Adninsitratie al şcolii . Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru este
desemnată doamna Rodeanu Elena Simona reprezentantul Consiliului Local al Comunei Orlat în Consiliul
de Administraţie al unităţii de învăţământ Şcoala gimnazială ,, Ion Pop Reteganul ’’ Orlat pentru anul
şcolar 2019-2020.
Dl preşedinte dă citire punctului 7 al ordfinii de zi , respectiv Proiect de hotărâre privind
mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea modificării tarifului solicitat de
operatorul de colectare şi transport din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.
Dna secretar spune că în luna iunie Consiliul Local Orlat a adoptat o hotarare prin care
mandata primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării de tarif solicitată de
operatorul depozitului ecologic de deşeuri S.C. TRACON S.R.L. , iar acum , ca urmare a majorării
tarifului pentru depozitare solicitat de SC Tracon SRL , şi operatorul SC Soma SRL solicită majorarea
tarifului pentru colectare şi transport.
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat mandatează pe dl. Gâţă Aurel,
Primarul Comunei Orlat, ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară „ECO” SIBIU să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI „ECO”
Sibiu pentru aprobarea modificării de tarif solicitate de operatorul de colectare şi transport al deşeurilor
municipale din zona 1 Sibiu S.C. SOMA S.R.L.
Se trece la punctul 8 , Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de
dezlipire a imobilului înscris în CF 104563 Orlat nr. cad./nr. top 5506, 5516, 5520/1, 5621, 5623, 5631 ,
5637a.
Dl . Primar spune că este vorba despre dezmembrarea unei suprafeţe de 536 mp dintr-o
păşune de 14 hectare .

Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă documentaţia cadastrală de
dezlipire a imobilului înscris în CF 104563 Orlat nr. cad./nr. top 5506, 5516, 5520/1, 5621, 5623, 5631 ,
5637a. in doua corpuri funciare distincte.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi , Informare demisie membru din Consiliul de
Administraţie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel .
Dl Primar spune ca s-a primit de la Regia Publica Locală Ocolul Silvic Cindrel o notificare
prin care Consiliul Local al Comunei Orlat este anunţat că unul dintre reprezentanţii Comunei Orlat în
Consiliul de Administraţie al Regiei a demisionat , respectiv dl Gâţă Vasile . Dl Primar mai spune ca va
urma o procedura de selecţie pentru alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al RPL OS
Cindrel .
Dl Muntean Petru întreabă dacă membrii din Consiliul de Administraţie au anunţat situaţia de
la Ocol .
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl Bordeanu spune că dacă trambuline nu se pot monta pe drum nu se poate amplasa un radar
mobil pe strada Cristianului pentru că pe această stradă se circulă cu viteză.
Dl Oprea întreabă pe dl Primar şi pe dna secretar dacă există vreo posibilitate să se rezolve
problema terenurilor concesionate pentru ca la anul se încheie contractele de concesionare.
Având în vedere că s-au încheiat toate punctele de pe ordinea de zi se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
VERDE GHEORGHE

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

