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 29 octombrie 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 29 octombrie
2019, ora 14 .
Sunt prezenti 12 consilieri . Absenţi : Topîrcean Elena
La sedinta mai sunt prezenti si dl Neamtu Ioan , Seful RPL Ocolului Silvic Cindrel RA
si d-na Topircean Meluzina , presedinta Consiliului de Administratie al RPL O.S. Cindrel.
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 26 septembrie

2019
-

iniţiator secretar : 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 rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul

2019
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

5.
Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL Nr. 41 / 2019 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
7.
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL Nr. 50 / 2019 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

8.
Proiect de hotărâre privind aprobarea eşalonării virării profitului net aferent anului 2018 de
către Regia Publica Locală Ocolul Silvic Cindrel R.A. către bugetul local al Comunei Orlat
9.

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 Albu Ilie cu 12 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 26

septembrie 2019
Cu 12 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
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.
Fiind prezenti si cei doi reprezentanti ai RPL OS Cindrel RA , dl Primar propune ca dl
Neamtu sa prezinte situatia financiara a Ocolului pe trim III.
Dl Neamtu spune ca de la ultima discutie s-a facut o analiza mai exacta. In primele 9 luni la
Orlat a rezultat o pierdere de 271.000 lei. Cauza pentru cifrele negative este pretul scazut la lemn , acesta
scazand cu 30%. Mai spune ca uscarea in masa a padurilor de molid din centrul Europei si importul
lemnului din Slovacia la un pret mai mic decat pretul lemnului din tara au facut sa scada pretul lemnului
din Romania.
Mai spune ca acum 3 ani era profit si s-au facut investitii de 19 miliarde pe ambele primarii,
plus forta de munca , plus schimbarea lemnului din lemn pe picior in lemn fasonat dar acum ne permitem
doar plata catre bugetul consolidat , salarii si ramanand datori cu impozitul pe profit . Spune ca s-a
respectat legislatia , s-au facut 3-4 licitatii in ultimele 2 luni si la a treia licitatie s-a reusit vanzarea a 3.800
mc, la Orlat mai putin pentru ca principalele au fost licitate in iarna , iar partizi vandute cu 120 lei sau 100
de lei acum 2 ani acum nu s-au vandut cu 50 de lei. Mai spune ca se va incerca o estimare pentru sfarsitul
anului pentru rectificarea bugetului pentru ca scaderea majora a pretuui lemnului a afectat Regia .
Considera ca se poate revenii daca se vor face vanzari de lemn pe picior si catre agentii
economici. Spune ca s-au limitat cheltuielile pentru transport si bonuri de masa, cheltuielile cu salariile sau dublat iar veniturile s-au injumatatit.
Dl Neamtu mai spune ca s-a muncit chiar daca situatia arata asa pentru ca putea fi mai rau.
Agentii economici nu vin sa mai cumpere lemn pentru ca nu mai au piata de desfacere iar lemnul de foc nu
produce venit pentru Ocol , solutia fiind vanzarea lemnului pe picior.
Dl Bordeanu intreaba cum de agentii economici platesc lemnul si au profit iar Ocolul nu
plateste lemnul si e pe minus.
Dl Neamtu spune ca Ocolul trebuie sa asigure cheltuielile cu forta de munca pe cand agentii
economici isi pot reduce din cheltuielile de personal.
Dl Lazar spune ca fondul de salarii trebuie platit indiferent daca Ocolul are profit sau nu.
Doamna Topircean Meluzina spune ca la nivelul Consiliului de administratie s-a adoptat
Hotararea nr. 23/2019 care prevede urmatoarele:
- Eficientizarea activitatii
- Concurs expert contabil
- Eficientizarea mijloacelor de transport

-

La Comuna Orlat vanzarea lemnului pe picior doar prin licitatie publica
Prezentarea situatiilor financiare la 3 luni
Eficientizarea depozitelor.
Dl Giurculet il intreaba pe dl Neamtu ca nu i se pare anormal sa ai salariile la fel in conditiile in
care Ocolul e pe pierdere?
Dl Neamtu raspunde ca de 3 ani salariile sunt la fel . Mai spune ca vanzarea lemnului pe picior este
cu mai putine costuri.
Dl Lazar spune ca , Codul silvic te obliga sa ai un anumit nr de personal raportat la suprafata de
padure.
Dl Neamtu spune ca sunt 2 ingineri cu cate 5 oameni de teren si ca o persoana are 5 departamente .
Dl Neamtu mentioneaza ca pentru postul de expert contabil candidatul trebuie sa fie membru
CECAR si nu vine nimeni la concurs.
Dl Primar spune ca se propune reducerea criteriilor de selectie ptr postul de expert contabil.
Dl Primar il intreaba pe dl Neamtu cum vede situatia in anul 2020.
Dl Neamtu spune ca vanzarea se va face pe picior si ca s-au licitat deja 4.000 mc .
Dl Primar spune ca avand cheltuieli de aproximativ 150 mii pe luna se poate functiona 4 luni cu ce
s-a licitat acum. Mai spune ca pe langa ce s-a licitat acum mai este si exploatarea .
Dl Neamtu spune ca da , populatia cumparand acum lemnul cu 120 de lei.
Dl Neamtu adreseaza catre reprezentantii RPL OS Cindrel invitatia de a participa la sedinta de
consiliu local urmatoare.
Se supune la vot proiectul de hotarare de la punctul 3 al ordinii de zi si se aproba cu 12 voturi
pentru.
Se da citire punctului 4 , Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat
pe trimestrul IV anul 2019
Dl Primar spune ca la partea de venituri s-au incasat bani in plus si s-a facut o reasezare a
bugetului pe toate capitolele pana la sfarsitul anului. Mai spune ca s-a alocat suma de 18.000 lei pentru
pungile copiilor de la scoala. Mia spune de asemenea ca s-au alocat bani pentru un studiu de fezabilitate
pentru coloana de apa de la Gura Raului pentru perioada de avarie la statia de apa .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru, aproba proiectul de hotarare privind bugetul
local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019.
Dl Presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul
obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al comunei Orlat
Dl Primar spune ca persoanele care au restante la accesorii scadente la 31.12.2018 pot beneficia de
anularea acestora conform procedurii care este anexa la Proiectul de hotarare .
Dl Muntean Ioan intreaba daca pentru cei care au achitat se dau banii inapoi.
Cu 11 voturi pentru si o abtinere (dl Muntean Ioan) , Consiliul Local al Comunei Orlat aproba
proiectul de hotarare privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie
2018, datorate bugetului local al comunei Orlat
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi , Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al HCL Nr. 41 /
2019 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a imobilului înscris în CF 104929 Orlat (CF
vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top 1223/1
Dl Primar spune ca este vorba despre terenul de la limita cu Gura Raului.
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat aproba proiectul de hotarare privind
modificarea art. 1 al HCL Nr. 41 / 2019 privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a
imobilului înscris în CF 104929 Orlat (CF vechi 22A Orlat) nr. cad./nr. top 1223/1

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi , Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 al HCL Nr. 50 /
2019 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
Cu 12 voturi pentru Consiliul Local al Comunei Orlat aproba proiectul de hotarare privind
modificarea art. 1 al HCL Nr. 50 / 2019 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
Presedintele de sedinta da citire proiectului de hotarare de la punctul 8 , Proiect de hotarare privind
aprobarea eşalonării virării profitului net aferent anului 2018 de către Regia Publica Locală Ocolul Silvic
Cindrel R.A. către bugetul local al Comunei Orlat
Dl Primar prezintă proiectul de hotarâre . Spune că este vorba despre suma de 196.154 lei care
reprezinta profitul aferent anului 2018 pe care Ocolul trebuia sa il vireze in 60 de zile de la incheierea
anului fiscal. Mai spune ca prin proiectul de hotarare se propune esalonarea platii profitului net al RPL OS
Cindrel. Spune de asemenea ca , Codul silvic te obliga sa ai un anumit nr de personal pentru paza si
administrare si este de parere ca ar trebui separate activitatea silvica de cea de productie .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 12 voturi pentru aproba proiectul de hotarare privind
aprobarea eşalonării virării profitului net aferent anului 2018 de către Regia Publica Locală Ocolul Silvic
Cindrel R.A. către bugetul local al Comunei Orlat
Se trece la intrebari , interpelari.
Dl Bordeanu intreaba unde se ajunge daca Ocolul nu isi revine in 6-7 luni ?
Dl Primar spune ca pana a fost padurea la Directia Silvica nu s-a primit nimic.
Dl Oprea intreaba de gazul de pe strada Noua .
Dl Primar raspunde ca pe strada Noua gazul merge pe DJ pe partea stanga, pe partea dreapta si pe
strazile laterale .
Dl Bordeanu intreaba daca prin hotarare de consiliu putem hotari ca terenurile private sa fie
inchise cu gard electric .
Dl Primar raspunde ca se poate decide doar pe domeniul public si privat al uat-ului.
Dl Oprea sesizeaza faptul ca Soma nu ridica plasticul de la firma.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
ALBU ILIE

SECRETARUL COMUNEI ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

