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 27 noiembrie 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 27
noiembrie 2020 ora 12:00 .
Sunt prezenti cei 11 consilieri care au depus jurământul în sedinţa de constituire din
data de 2 noiembrie 2020 şi cei 2 consilieri locali supleanţi a căror mandate au fost validate ulterior , dna
Neagu Ioana şi dl Stroia Vasile care urmează să depună jurământul în cadrul şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Comunei Orlat de astăzi.
Se prezinta 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 de constituire a Consiliului
Local al Comunei Orlat din data de 2 noiembrie 2020
iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena

3.

Depunerea jurământului de către consilierul local Neagu Ioana din partea Partidului

Verde
-

iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena

4.
Depunerea jurământului de către consilierul local Stroia Vasile din partea Partidului
Naţional Liberal
iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena

5.

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

6.
Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
Orlat pe domenii de activitate

7.

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Întrebări , interpelări .

Se aprobă cu 11 voturi pentru ordinea de zi.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Albu Ilie cu 11 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei de constituire a Consiliului
Local al Comueni Orlat din data de 2 noiembrie 2020.
Cu 11 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără obiecţii.
Se dă citire punctului 3 al ordinii de zi , Depunerea jurământului de către consilierul local
Neagu Ioana din partea Partidului Verde.
Doamna Neagu Ioana, consilier local din partea Partidului Verde, depune următorul jurământ în
faţa Consiliului Local al Comunei Orlat :
,, Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Orlat. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!’’
Preşedintele de şedinţă dl Albu Ilie dă citire punctului 4 al ordinii de zi, Depunerea jurământului
de către consilierul local Stroia Vasile din partea Partidului Naţional Liberal
Domnul Stroia Vasile, consilier local din partea Partidului Naţional Liberal, depune următorul
jurământ în faţa Consiliului Local al Comunei Orlat :
,,
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună - credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Orlat. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!’’

Dl Albu Ilie, preşedintele de şedinţă, dă citire următorului punct al ordinii de zi , şi anume
Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Comunei Orlat
Dl consilier Albu Nicolae spune că consilierii PNL il propun pentru funcţia de viceprimar pe dl
Topîrcean Dumitru.
Dl consilier Muntean Ioan spune că din partea Partidului Verde este propus pentru funcţia de
Viceprimar dl . Olariu Alexandru Constantin.
Nu mai sunt făcute alte propuneri.
Dna secretar general îi întreabă pe cei doi consilieri propuşi dacă acceptă să candideze pentru
funcţia de Viceprimar al Comunei Orlat iar aceştia răspund că da.
Se procedează apoi la înscrierea pe cele 13 buletine de vot a numelor candidaţilor în ordinea în
care aceştia au fost propuşi , poziţia nr. 1 Topîrcean Dumitru şi poziţia nr. 2 Olariu Constantin Alexandru.
Dna secretar general le aduce la cunoştinţa consilierilor locali că exprimarea votului se face
prin înscrierea semnului “X” în interiorul patrulaterului din dreptul candidatului pentru care se votează şi

că sunt nule buletinele de vot pe care se exprimă mai mult de o opţiune şi cele pe care nu s-a exprimat
nicio opţiune.
Se procedează apoi la vot secret , iar după deschiderea buletinelor de vot şi centralizarea
rezultatului votării dl Topîrcean Dumitru are 8 voturi iar dl. Olariu Constantin Alexandru are 5 voturi.
Astfel , cu 8 voturi pentru este ales Viceprimar al Comunei Orlat dl Topîrcean Dumitru.
Dl Viceprimar Topîrcean Dumitru le mulţumeşte consilierilor pentru votul acordat şi spune că
împreună cu consilierii speră să realizeze cât mai multe lucruri bune pentru locuitori comunei Orlat .
Dl Primar Gâţă Aurel îl felicită pe dl Viceprimar şi spune că doreşte ca împreună cu
Viceprimarul şi consilierii locali să aibă cât mai multe realizări , să aibă o deschidere totală propunerilor,
pentru ca la finalul mandatului cetăţenii să poată judeca după ce s-a făcut , pentru că împreună sunt în
slujba domunităţii.
Mai spune de asemenea că în perioada următoare se vor afec alocări de fonduri europene în toate
domeniile , sursa principală pentru dezvoltare fiind fondurile europene pentru că din bugetul local se
acoperă doar secţiunea de funcţionare.
Se trece lapunctul 6 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Orlat pe domenii de activitate.
Se face prima propunere pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat
de către doamna consilier Topîrcean Elena.
Aceasta spune că propunerea Partidului Naţional Liberal pentru comisiile de sepcialitate este
următoarea :
1. Comisia pentru activităţi economico – financiare , muncă şi protecţie socială
Componență:
1.Topîrcean Dumitru
2.Topîrcean Elena
3.Rodeanu Elena Simona
4.Muntean Petru
5.Neagu Ioana
2.Comisia de agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului şi turism , sport
Componență:
1.Stroia Vasile
2. Albu Ilie
3. Albu Nicolae
4. Muntean Ioan
5. Gâță Ioan

3. Comisia pentru activităţi social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii

Componență:
1.Popa Valentin Ioan
2.Milea Ioan
3.Olariu Constantin Alexandru
Următoarea propunere pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat
este făcută de către dna consilier Neagu Ioana.
Aceasta spune că propunerea Partidului Verde pentru comisiile de sepcialitate este următoarea :
1.Comisia de agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului şi turism , sport
Componenţă:
1. Olariu Constantin Alexandru
2. Albu Nicolae
3. Albu Ilie
4. Gâţă Ioan
5. Stroia Vasile
2. Comisia pentru activităţi economico – financiare , muncă şi protecţie socială
Componență:
1. Neagu Ioana
2.Topîrcean Elena
3. Muntean Petru
4. Milea Ioan
5. Rodeanu Elena Simona
3. Comisia pentru activităţi social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii
Componenţă:
1.Popa Valentin Ioan
2.Muntean Ioan
3.Topîrcean Dumitru
Se supune la vot propunerea făcută de Partidul Naţional Liberal. În urma votului sunt 8 voturi
pentru (Albu Ilie, Albu Nicolae, Muntean Petru, Popa Valentin Ioan, Rodeanu Elena Simona , Stroia
Vasile, Topîrcean Dumitru , Topîrcean Elena )şi 5 voturi împotrivă (Muntean Ioan , Neagu Ioana, Olariu
Constantin Alexandru , Milea Ioan , Gâţă Ioan)
Se supune la vot propunerea făcută de Partidul Verde . În urma votului sunt 5 voturi pentru
(Muntean Ioan , Neagu Ioana, Olariu Constantin Alexandru , Milea Ioan , Gâţă Ioan) şi 8 voturi împotrivă
(Albu Ilie, Albu Nicolae, Muntean Petru, Popa Valentin Ioan, Rodeanu Elena Simona , Stroia Vasile,
Topîrcean Dumitru , Topîrcean Elena ) .
În urma centralizării voturilor rezultă că propunerea Partidului Naţional Liberal are cel mai
mare nr de voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Orlat pe domenii de activitate cu următoarea componenţă:

1. Comisia de agricultură , amenajarea teritoriului şi urbanism , protecţia mediului şi turism , sport
Componenţa:
1. Stroia Vasile - preşedinte comisie
2. Albu Ilie
3. Albu Nicolae - secretar comisie
4. Muntean Ioan
5. Gâţă Ioan
2. Comisia pentru activităţi economico – financiare , muncă şi protecţie socială
Componenţa:
1.Topîrcean Dumitru
2.Topîrcean Elena - preşedinte comisie
3.Rodeanu Elena Simona
4.Muntean Petru
5.Neagu Ioana - secretar comisie
3. Comisia pentru activităţi social – culturale , culte , învăţământ , sănătate şi familie , protecţie copii
Componenţa:
1.Popa Valentin Ioan – secretar comisie
2.Milea Ioan – preşedinte comisie
3.Olariu Constantin Alexandru
Cu 8 voturi pentru (Albu Ilie, Albu Nicolae, Muntean Petru, Popa Valentin Ioan, Rodeanu Elena
Simona , Stroia Vasile, Topîrcean Dumitru , Topîrcean Elena ) şi 5 voturi împotrivă (Muntean Ioan , Neagu
Ioana, Olariu Constantin Alexandru , Milea Ioan , Gâţă Ioan) , Consiliul Local al Comunei Orlat alege
comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Orlat , pe domenii de activitate.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dna consilier Neagu Ioana spune că convocarea la şedinţă s-a făcut prin telefon şi întreabă
dacă convocatorul se pate trimite pe e-mail .
Dl consilier Gâţă Ioan menţionează că şi el a fost convocat la şedinţă printr-un mesaj pe
telefon.
Dna secretar general menţionează faptul că potrivit Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat aprobat în anul 2016 şi completat în anul 2020 în
contextul pandemiei de Coronavirus , convocarea consilierilor locali la şedinţele Consiliului Local se face
în scris sau telefonic. Mai menţionează că la toate şedinţele Consiliului Local consilierii au fost convocaţi
atat telefonic cat si in scris , convocarea scrisă primind-o odata cu materialul de şedinţă , care este transmis
preşedinţilor de comisii , urmând ca preşedinţii comisiilor de specialitate împreună cu membrii comisiei să
participe la şedinţele comisiilor în vederea avizării proiectelor de şedinţă.
Dna secretar general spune că la următoarea şedinţă de Consiliu Local va fi pe ordinea de zi
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local pentru mandatul 2020-2024.
Dl Primar le transmite consilierilor locali că dacă au propuneri pentru modificarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local să le transmită doamnei secretar general.

Dl consilier Gâţă Ioan menţionează faptul că lucrările începute blochează accesul pe
proprietăţi.
Dl Primar spune că pentru lucrările la reţeaua de gaz în curs de execuţie trebuie făcută mai
întâi o probă de presiune după care se va proceda la refacerea carosabilului şi a trotuarelor care au fost
afectate de lucrări , şi ca orice lucrare creează un anumit disconfort.
Dl consilier Gâţă Ioan, spune că din informaţiile sale există posibilitatea ca lucrările pentru
branşamentul de gaz să fie executate gratuit.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
ALBU ILIE

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

