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 19 decembrie 2019 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 19
decembrie 2019, ora 09:00 .
Sunt prezenti 13 consilieri . Absenţi : Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotărâre .
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 28 noiembrie 2019
iniţiator secretar : Vulea Monica - Elena

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul
2019
4.
-

iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020
iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

5.
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
6.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
repartizarea orelor de muncă prestate de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 416/2001 şi stabilirea
domeniilor de activitate şi a locurilor în care contravenienţii vor presta muncă în folosul comunităţii în anul
2020
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
7.
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Orlat
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
8.
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 încheierii Actului adiţional nr. 7 la “Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii
de colectare si transport a deşeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
9.

Întrebări , interpelări .
ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ:

1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a esalonărilor la plată a creantelor
bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea
de contribuabili ai bugetului local al Cornunei Orlat
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
Se aprobă cu 13 voturi pentru ordinea de zi şi ordinea de zi suplimentară.
Se da citire proiectului de hotarare de la punctul 1.
Se alege presedinte de sedinta dl Biriş Valentin cu 13 voturi pentru .
Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 28
noiembrie 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 rectificarea
bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019.
Dl Primar spune că urmare a încasărilor suplimentare s-a propus rectificarea bugetului local al
comunei Orlat cu suma de 234,88 mii lei la partea de venituri şi cu aceeaşi sumă la cheltuieli , cu
menţiunea că cea mai mare sumă la partea de cheltuieli s-a trecut în fondul de rezervă bugetară.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru, aproba rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2019 cu suma de 234,88 mii lei la partea de venituri şi cu suma de
234,88 mii lei la partea de cheltuieli.
Se da citire punctului 4 , Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2020.
Dl Primar mentionează faptul că nu s-a propus majorarea impozitelor şi taxelor locale fata de
cele stabilite pentru anul 2019, pentru anul 2020 nivelul impozitelor si taxelor locale fiind cel din 2019 la
care se aplica rata inflatiei stabilita de Institutul National de Statistica , exceptie facand doar cladirile si
terenurile neingrijite pentru care se propune o majorare de 500%.
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru, aproba proiectul de hotarare privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020 , in forma prezentata.
Dl Presedinte de sedinta da citire proiectului de hotarare 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

Dna Secretar general explică faptul că se propune 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 , prin transformarea a 2 posturi de natură
contractuală din cadrul Compartimentului Impozite şi taxe în funcţii publice, conform raportului de
specialitate prezentat la materialul de şedinţă. .
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru, aproba proiectul de hotarare 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.
Se dă citire punctului 6 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către beneficiarii
prevederilor Legii nr. 416/2001 şi stabilirea domeniilor de activitate şi a locurilor în care contravenienţii
vor presta muncă în folosul comunităţii în anul 2020.
Cu 13 voturi pentru , se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Orlat, Planul de acţiuni
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de către beneficiarii prevederilor
Legii nr. 416/2001 şi stabilirea domeniilor de activitate şi a locurilor în care contravenienţii vor presta
muncă în folosul comunităţii în anul 2020.
Preşedintele de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre de la punctul 7 al ordinii de zi , Proiect
de hotărâre privind aprobarea modificării categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă al Comunei Orlat.
Dna secretar general spune că potrivit noilor modificări legislative , se modifică categoria de
încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Orlat din serviciu
categoria CI în serviciu tip V2.
Cu 13 voturi pentru , se aprobă de către Consiliul Local al Comunei Orlat , modificarea
categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.) al Comunei Orlat din
serviciu categoria CI în serviciu tip V2.
Se trece la punctul 8 , 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 încheierii Actului adiţional nr. 7 la “Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii activităţii de colectare si transport a deşeurilor municipale în Zona 1 Sibiu” nr.
277/05.08.2016
Consiliul Local al Comunei Orlat cu 13 voturi pentru, aproba proiectul de hotarare privind
mandatarea primarului comunei Orlat ca reprezentant al comunei Orlat în Adunarea Generală a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară “ECO” Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adiţional nr. 7 la
“Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activităţii de colectare si transport a deşeurilor
municipale în Zona 1 Sibiu” nr. 277/05.08.2016
Se trece la punctul de la ordinea de zi suplimentară , Proiect de hotărâre privind aprobarea
procedurii de acordare a esalonărilor la plată a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de
catre persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al
Comunei Orlat
Dna Secretar general spune că , conform proiectului de hotărâre , se propune aprobarea
procedurii de acordare a esalonărilor la plată a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de
catre persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al

Comunei Orlat , eşalonarea putându-se aproba pentru o perioadă de maxim 5 ani în funcţie de sumele
eşalonate la plată.
Cu 13 voturi pentru , Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă procedurai de acordare a
esalonărilor la plată a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice si
persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Orlat.
Se trece la Întrebari , interpelari.
Dl consilier Bordeanu întreabă dacă se pot monta nişte limitatoare de viteză pe şosea şi la
intrarea în comună .
Dl Primar spune că s-a solicitat montarea limitatoarelor de viteză în 4 puncte din comună: la
magazinul Profi , pe str. Cristianului şi pe strada Nouă dar s-au montat până în prezent doar două .
Dl Primar mai spune de asemena că aşteaptă propuneri din partea consilierilor pentru bugetul
anului 2020.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
BIRIŞ VALENTIN

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

