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 22 decembrie 2020 în şedinţa ordinara a
Consiliului Local al Comunei Orlat
Se declară deschisă şedinţa ordinară a Consiliului Local Orlat , din data de 22
decembrie 2020 ora 14:00 .
Sunt prezenti toti cei 13 consilieri.
La şedinţa Consiliului Local este prezent şi dl Neamţu Ioan , Şeful de Ocol al RP.L.
Ocolul Silvic Cindrel
Dl Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu înca un proiect de hotărâre şi anume
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2020
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 ordinrae a Consiliului Local al Comunei
Orlat din data de 27 noiembrie 2020
- iniţiator secretar general : Vulea Monica - Elena
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare şi
Consiliului Local al Comunei Orlat
-iniţiator: Primar - Gâţă Aurel

funcţionare al

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul III anul 2020
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul
2020
-iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
7. 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

8.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
2021
- iniţiator: Primar - Gâţă Aurel
9. Informare decont buget trim III an 2020 pentru R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel R.A.
10. Întrebări , interpelări .

ORDINE DE ZI
1.
anul 2020
-

SUPLIMENTARĂ:

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV
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 Albu Nicolae cu 13 voturi pentru .

Se prezinta si se supune aprobarii procesul verbal al sedintei ordinare din data de 27
noiembrie 2020.
Cu 13 voturi pentru este aprobat procesul verbal al sedintei anterioare , fără obiecţii.
Dl Primar propune ca dl Neamţu, Şeful de Ocol al R.P.L. Ocolul Silvic Cindrel să prezinte
informarea cu decontul bugetului Ocolului Silvic Cindrel pe trim. III anul 2020, aflată la punctul 9 pe
ordinea de zi.
Dl Neamţu se prezintă şi spune că este Seful Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Cindrel care
se ocupă de administrarea pădurilor proprietate publică a comunelor Orlat şi Cristian în suprafaţă de 7.315
ha.
Acesta spune că se simte influenţa faptului că facem parte din blocul comunitar , piaţa
externă s-a blocat datorită uscării masive de răşinoase din Germania şi Austria.
Referitor la Ocolul Silvic Cindrel spune că anul acesta la 9 luni cifrele arată bine şi sunt pe
plus. S-a calculat o tăiere a pădurii mai mică decât creşte ea. Mai spune că depozitele presupun costuri ,
cheltuielile au fost reduse la minim, s-au oprit investiţiile , iar anul viitor dacă piaţa va permite, acestea se
vor reluaşi vor fi finalizate.
Dl Primar întreabă care sunt previziunile pe anul 2021.
Dl Neamţu spune că este optimist, speră că va fi bine dacă se va deschide şi piaţa mondială ,
pentru că acum preţurile sunt derizorii pentru masa lemnoasă calitatea a II-a. Mai spune că statul a primit
de la Oocol aproximativ 800 mii lei prin salarii , impozite , accize motorină , iar faptul că s-a revenit de la
– 670 mii la plus este bine.
Dna consilier Neagu Ioana întreabă anul trecut cu 670 mii pe minus care a fost cantitatea de
masă lemnoasă exploatată.
Dl Neamţu răspunde că s-au exploatat 6.000-7.000 m3 şi nu s-a tăiat la nivelul cotei.
Dna Neagu spune că practic pierderea exte din neexploatarea masei lemnoase.
Dl Neamţu spune că lemnul în 2019 era 300 lei /m3 iar în 2020 cu 200 lei / m3 este scump.

Dl consilier Gâţă Ioan întreabă dacă mai este cerere pentru lemnul de foc pentru populaţie.
Dl Neamţu spune că cota de lemn de foc se aprobă de Consiliul Local iar în anul 2020 se
ajunge la peste 2.000 m3 lemn de foc vândut la populaţie .
Dl Gâţă Ioan întreabă dacă este rentabil să exploatăm în condiţiile în care în jumătate din
localitate este gaz.
Dl Neamţu spune că este rentabil să vinzi lemn de foc.
Dl Gâţă Ioan întreabă dacă Ocolul exploatează pentru ambele comune.
Dl Neamţu răspunde că da , dar fiecare comună are gestiune separată.
Dna Neagu întreabă dacă se aplică metodele de regenerare.
Dl Neamţu răspunde că se aplică o gestionare durabilă a fondului forestier şi că nu există
cazuri în care să nu fie suprafeţe regenerate.
Se dă citire punctului 3 al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
propriu de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat.
Dl Primar spune că Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local a fost
redactat după Codul administrativ.
Dna Neagu întreabă despre şedintele comisiilor de specialitate.
Dl Primar spune că comisiile de specialitate se întâlnesc înaintea şedinţei de Consiliu Local
şi au la dispoziţie sala de şedinţe a Consiliului Local pentru acest lucru.
Dna secretar spune că , conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului
Local al Comunei Orlat , comisiile de specialitate se întâlnesc pentru avizarea priectelor de hotărâre de pe
ordinea de zi.
Dl consilier Muntean Ioan, întreabă dacă şedinţele de consiliu pot fi ţinute mai târziu de ora
14.
În legătură cu ora desfăşurării şedinţei , dna secretar general menţionează că şedinţa este
convocata de către dl Primar şi acesta stabileşte ora la care se va desfăşura şedinta Consiliului Local.
Dl consilier Milea Ioan spune că probabil toată lumea vrea ca şedinta să aibă loc la o oră mai
târzie.
Se supune la vot proiectul de hotărâre.
Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi pentru aprobă Regulamentul propriu de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei Orlat.
Dl preşedinte de şedinţă dă citire proiectului de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare
pe trimestrul III anul 2020.
Dl Primar îi întreabă pe domnii consilieri dacă au întrebări punctuale legate de proiectul de
hotărâre şi menţionează că acesta a fost făcut în concordanţă cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la
începutul anului.
Dna consilier Neagu Ioana întreabă ce reprezintă capitolul 8402 cu suma de 2.200.000 lei iar
dl Primar spune că acolo se regăsesc lucrările de pe străzi prin PNDL.
De asemenea dna Neagu mai întreabă de capitolul 7402 Protecţia mediului iar dl Primar
răspunde că acolo se regăsesc lucrările pentru apă şi canalizare.
Consiliul Local al Comunei Orlat, cu 13 voturi pentru
trimestrul III anul 2020.

, aprobă execuţia bugetară pe

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2020.

Se supune la vot proiectul de hotărâre , iar Consiliul Local al Comunei Orlat , cu 13 voturi
pentru aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2020 cu suma de 246,3
mii lei.
Dl Albu Nicolae , preşedintele de şedinţă dă citire Proiectului de hotărâre privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021.
Dl Primar spune că taxele din 2021 au fost calculate la nivelul celor din 2020 la care li s-a
adăugat inflaţia , singura modificare fiind la taxa de la cămin pentru nunţi care va creşte de la 1.500 lei cât
a fost în anul 2020 la 2.000 lei în 2021 la care se va adăuga şi taxa pentru întreţinerea feţelor de masă , şi
taxa de la cămin pentru înmormântări care va creşte de la 250 lei cât a fost în anul 2020 la 300 lei pentru
anul 2021.
Dl consilier Muntean Ioan întreabă dacă mai există taxa majorată pentru clădirile
neîntreţinute şi întreabă despre clădirea deţinută de italieni.
Dl Primar răspunde că s-a pastrat majorarea pentru clădirile neîntreţinute iar în ce priveşte
clădirea italienilor pentru ea este înscris în CF debitul cu care figurează.
Dl Primar menţionează că s-a primit de la Adi Eco Sibiu un model de regulament de
salubrizare bazat pe principiul de la UE ,, plăteşte pentru cât arunci ’’ iar taxa de slaubrizare s-a majorat de
la 8 lei/pers/lună la 9 lei/pers/lună. Prin regulament se propune reducerea cantităţii de deşeuri.
Dl Primar menţionează că cuantumul colectat din taxa de salubritate de la populaţie este mult
sub nivelul facturilor.
Dl consilier Gâţă Ioan este de părere că ar trebui pus un contolor iar firma de salubritate să
nu ridice gunoiul la cei care nu plătesc.
Dl Primar spune că compostoarele nu au fost ridicaate iar gunoiul care ar trebui sa devină
compost ajunge în pubela de gunoi menajer. Consideră că ar trebui implicare din toate punctele de vedere.
Mai spune că se lucrează la Regulamentul de salubrizare , acesta urmânda fi pus în dezbatere publică,
urmând ca anul viitor să fie aprobat.
Dna Neagu întreabă dacă copii au gratuitate la sala de sport iar dl Primar spune că copiii în
grup organizat au gratuitate.
Dl consilier Popa Valentin care este şi directorul Scolii gimnaziale spune că sala de sport de
la Orlat este una dintre cele mai frumoase săli de sport din judeţ.
De asemenea dna consilier Neagu întreabă dacă se poate stipula faptul că copii au gratuitate
în hotărâre iar dl Primar spune că este de evitat acest lucru ptr că activitatea din sală va trebui să fie
organizată şi supravegheată.
Dna Neagu spune că s-a gândit la asta ca variantă de activitate sportivă în afara orelor.
Dl consilier Gâţă Ioan întreabă cum se procedează dacă doreşte cineva să închirieze
popicăria?
Dl Primar spune că activitatea de la popicărie trebuie supravegheată pentru că nu se poate
intra pe pistă cu încalţăminte de stradă, că în organigramă nu este post pentru a asigura acest lucru şi ca
variantă ar fi darea sălii în locaţie.
Se aprobă cu 13 voturi pentru Hotărârea privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2021
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi , 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.
Dna secretar general explică faptul că în anul 2020 ultima modificare a organigramei a fost
în luna iulie iar de atunci s-a vacantat un post în cadrul Compartimentului apă canal în luna august iar altul
a fost ocupat prin concurs în luna decembrie tot în cadrul aceluiaşi compartiment, astfel că se impune
modificarea organigramei şi a statului de funcţii conform celor menţionate anterior.

Consiliul Local Orlat , cu 13 voturi pentru , aprobă modificarea 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.
Dl Preşedinte de şedinţă dă citire Proiectului 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 2021
Dna secretar explică faptul că prin acest proiect de hotărâre se propune aprobarea planului de
acţiuni care vor fi prestate de beneficiarii de ajutor social şi de contravenienţii cărora instanţa le stabileşte
prestarea de muncă în folosul comunităţii.
Mai spune că la ajutor social sunt 7 dosare dar din acestea doar 2 persoane prestează activităţi ,
un total de 30 de ore lunar ambele , restul beneficiarilor neprestând activităţi, aceştia fiind peste 65 ani, cu
copii sub 7 ani sau bolnavi.
Dl consilier Gâţă Ioan întreabă câte persoane prestează muncă în folosul comunităţii iar dna
secretar general răspunde că este un singur dosar pentru prestare muncă în folosul comunităţii.
Cu 13 voturi pentru , se probă de către Consiliul Local 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 2021.
Se trece la punctul suplimentar al ordinii de zi , Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local al Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2020
Dl Primar spune că sumele venite prin Hotărâre de Guvern sunt prevăzute a se aloca în fondul
de rezervă.
Dl consilier întreabă până la ce dată va fi folosit exedentul penrtu că el ştie că în lege spune
că excedentul se retrage dacă nu este folosit într-o anumită perioadă.
Dl Primar spune că execedentul nu se retrage.
Consiliul Local al Comunei Orlat , aprobă cu 13 voturi pentru , rectificarea bugetului local al
Comunei Orlat pe trimestrul IV anul 2020 cu suma de 264 mii lei.
Se trece la Întrebări , interpelări.
Dl consilier Muntean Ioan întreabă dacă o să se mai ţină piaţa iar dl Primar răspunde că pentru
protecţia locuitorilor consideră că nu este benefică piaţa în contextual actual , piaţa desfăşurându-se doar cu
produse agroalimentare nu cu produse de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Dl consilier Olariu Constantin Alexandru întreabă despre drumul de lânga firma domnului
Părău , dacă acesta va fi reparat şi dacă în viitor acolo va fi apă şi canal.
Dl Primar spune că se vor încheia lucrările prin PNDL din cartierul de pe str Nouă , str. Gării şi
străduţele mici iar în viitor dacă se deschid alte programe putem încerca accesarea de noi fonduri. Spune că
unul din criterii pentru proiectele pe fonduri europene este densitatea populaţiei pe lungimea stăzii. Mai
spune de asemenea că din bugetul local nu putem asigura finanţarea pentru astfel de lucrări.
Dl consilier Gâţă Ioanîntreabă când se vor face probele pentru reţeaua de gaz extinsă.

Dna consilier Neagu sesizează o denivelare în asfalt la intersecţia str. Nouă cu Calea Poplăcii ,
iar dl Primar spune că în primăvară, când timpul va permite, se va relua asfaltarea şi se va reface şi acea
denivelare.
Dl consilier Gâţă Ioan sesizează aspect legate de secţia de poliţie şi spune că aceasta este
mereu închisă.
Dl Primar spune că este vorba de lipsă de personal, la Postul de Poliţie Orlat lucrează o singură
persoană în loc de 3 cât ar trebui iar la Secţia 6 de Poliţie Rurală Orlat sunt 3 persoane în loc de 6 cât ar
trebui ei acoperind întreaga zonă de la Jina până la Gura Râului.
Având în vedere că nu mai sunt puncte pe ordinea de zi , se declară şedinţa închisă .

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ ,
CONSILIER
ALBU NCOLAE

SECRETAR GENERAL COMUNA ORLAT
VULEA MONICA – ELENA

