CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG

NR.1615/26.01.2017
PROCES-VERBAL
Incheoiat azi 25 Ianuarie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc .consilierii locali:Badila Radu – absent motivat, Paraschiv Alexandruabsent motivat, Lazaroaie Lazar Teodor, Jugarean Florin si Klingeis Arnold Gunter .
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc.Sacadat,
reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu-ziar Info Avrig,
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – compartiment juridic -Consiliul local Avrig, dna Pavel Virginia – consilier
juridic
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 21
Decembrie 2016 – se voteaza in unanimitate;
Dl.primar retrage de pe ordinea de zi Proiectul de hotarare nr.14 privind atestarea
la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF
102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Dl.secretar face precizari cu privire la modificarea ordinii de zi, in sensul ca s-au
adus completari:
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „Modernizare drum de acces sat Săcădate”.
Initiator: primarul orasului
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investiția „ Reparație capitală drum Mârșa – intrare din DJ 105G Racovița-interior
localitate Mârșa – iesire in DJ 105G spre Avrig” ”.
Initiator: primarul orasului
23. Proiect de hotărâre privind initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor
pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: primarul orasului
Dl.secretar da cuvantul dlui.Stoisor Ciprian – presedinte de sedinta ales pt luna
ianuarie 2017.
Dl.Stoisor Ciprian- presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.20/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Aldea
Adrian.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al
doamnului Sava Liviu Ioan.
.Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei Locale de ordine
publica a orasului Avrig, aprobata prin HCL nr.12/82/2016.
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind modificarea componentei nominale a comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL NR.6/76/2016
si HCL 43/113/2016.

Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al
orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Gospodarire Oraseneasca
Avrig S.A.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.728/27.12.2016. privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
7. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2016.
Initiator: Primarul orasului
8. Proiect de hotarare privind aprobarea numărului posturilor de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale administrate si finantate din bugetul local al orasului Avrig pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind incheierea unui protocol de colaborare intre orasul
Avrig si Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Alba – Iulia.
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul
Avrig si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor,
Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului
Comertului.
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind
racordarea la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din
oraşul Avrig
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in
CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14. Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a
imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
15. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractelor de
inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii provizorii cu
destinatia de spatii comerciale, productie si prestarii servicii precum si modificarea
chiriei.
Initiator: Primarul orasului
16. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investitia “ Construire capelă mortuară si amenajari exterioare – Alei, în localitatea
Mârșa “.
Initiator: Primarul orasului
17. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de catre S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A. Avrig a serviciilor juridice de asistenta / reprezentare
juridica.
Initiator: Primarul orasului
18. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice
pentru obiectivul de investitii “Modernizare str.Negoiu din orasul Avrig”
Initiator: Primarul orasului

19. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice

pentru obiectivul de investitii “Modernizare str.Libertatii din orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
20. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Februarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
DIVERSE:
-petitia nr.1195/19.01.2017 depusa de cetatenii de pe str.Tudor Vladimirescu
Avrig;
-solicitarea Fundatiei Samuel von Brukenthal – scutire impozit;
- informare privind activitatea asistentilor personali-semestrul II/2016;
- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig /
Decembrie 2016;
- raport activitate al Serviciului Public de Politie Locala al orasului Avrig /2016;
-Plangere prealabila – Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor “Pro Lex
-solicitarea dlui.Mihaila Gheorghe-delegat satesc – sat Sacadate, cu privire la
lucrarile necesare in localitate in anul 2017;
-informarea SC Enev Avrig SRL, cu privire la HCL nr.97/167/2016;
-Asociatia Vatra Satului Sacadate – decont financiar-contabil ;
Se supune la vot ordinea de zi cu modificarile aduse-se voteaza in unanimitate;
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.1 privind incetarea mandatului de consilier
local al domnului Aldea Adrian.
Este avizat de comisii; nu sunt dicutii; se supune la vot; se voteaza cu 11 voturi
pentru;
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.2 privind validarea mandatului de consilier
local oras Avrig al doamnului Sava Liviu Ioan.
Dl.secretar solicita membrilor comisiei de validare sa procedeze la verificarea
dosarului dlui.Sava Liviu Ioan, prezent in sala de sedinta, propus pt validarea in functia
de consilier local.
Comisia de validare a Consiliului Local al orasului Avrig intocmeste procesulverbal in urma verificarii si propune validarea in functia de consilier local al domnului
Sava Liviu Ioan.
Se supune la vot proiectul de hotarare; se voteaza cu 11 voturi pentru;
Dl.secretar il invita pe dl.Sava Liviu Ioan in fata Consiliului Local Avrig pt
depunerea juramantului.
Dl.Sava Liviu Ioan depune juramantul in fata consilierilor prezenti la sedinta,
precum si a celorlate persoane prezente in sala.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.3 privind actualizarea componentei Comisiei
Locale de ordine publica a orasului Avrig, aprobata prin HCL nr.12/82/2016.
Dl.primar-se completeaza comisiile cu cei 2 consilieri validati in urma demisiilor
dlui.Popescu Viorel si Aldea Adrian. Si la comisia de ordine publica sa fie numit dl.Balta
–seful Politiei Avrig.
Se supune la vot Proiect de hotarare nr.3 privind actualizarea componentei
Comisiei Locale de ordine publica a orasului Avrig, aprobata prin HCL nr.12/82/2016.
Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte-Proiect de hotarare nr.4- privind modificarea componentei nominale
a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL
NR.6/76/2016 si HCL 43/113/2016.
Este avizat de comisii; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 12 voturi
pentru;
Dl.presedinte-Proiect de hotarare nr.5- privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Gospodarire

Oraseneasca Avrig S.A.
Este avizat proiectul;
Se fac propuneri:
Dna. Popa Simona il propune pe dl.Florin Jugarean in comisie.
Dna.Berghea Ramona – comsia cultura l-a propus tot pe dl. Jugarean Florin.
Se supune la vot Proiect de hotarare nr.5- privind desemnarea reprezentantului
Consiliului Local al orasului Avrig in Adunarea Generala a Actionarilor S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A., cu propunerea – Jugarean Florin-se voteaza cu 12 voturi
pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.6 privind
validarea Dispozitiei
nr.728/27.12.2016. privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Este avizat de comisii.
Dl.primar-prezinta proiectul.
Dl.Florea Gheorghe intreaba daca s-au facut verificari asupra terenurilor inundate
de pe Valea Avrigului.
Dl.primar-nu s-au recunoscut acele pagube.
Nu mai sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.7 privind utilizarea excedentului bugetar al
anului 2016.
Este avizat favorabil de comisiile de specialitate.
Dl.primar-se propune utilizare sumei de 10 milioane lei pentru sectiunea
dezvoltare in anul 2017.Destinatia exacta va fi stabilita ulterior tot prin hotarare de
Consiliu si stabilim exact ce lucrari vom face cu aceste sume.
Dl.primar precizeaza faptul ca este dechisa dezbaterea publica pentru discutarea
propunerilor de buget al anului 2017.
Dl.primar-nu avem date exacte inca, dar va rog sa veniti cu propuneri, va aparea
si bugetul de stat in zilele urmatoare.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7 privind
utilizarea
excedentului bugetar al anului 2016, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 12 voturi
pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea numărului posturilor de
asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2017
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar- Consiliul Local al limitat in 2016 numarul asistentilor personal la 45.
Avand in vedere ca sunt multe solicitari pentru angajari si datorita modificarii
legislatiei, iar sumele vor fi decontate integral de la bugetul de stat, am propus
suplimentarea numarului de postruri la 55.
Nu mai sunt discutii; se supune la vot ;
Dl.presedinte: Cine este pentru Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea
numărului posturilor de asistenti personali ai persoanelor cu handicap pentru anul
2017? Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.9 privind aprobarea Planului anual de actiune
privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al orasului Avrig pentru
anul 2017.
Dl.primar-Ce se intamppla cu persoanele beneficiare de ajutor social? Peste 10
sunt obligati sa presteze munca in folosul comunitatii. In decembrie au fost 11 persoane
care au facut ore in folosul comunitatii.
Dl.presedinte: Nu mai sunt discutii. Supun la vot proiectul de hotarare nr.9 asa cum
a fost initiat. Se voteaza cui 11 voturi pentru si 1 abtinere-dl.Stoica Daniel.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.10 privind incheierea unui protocol de
colaborare intre orasul Avrig si Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de
Apel Alba – Iulia.

Este avizat favorabil.
Dl.primar- se simplifica foarte mult activitatea Serviciului impozite si taxe, odata
semnate aceste protocoale.
Dl.presedinte-nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul. Se voteaza cu 12 voturi
pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.11 privind incheierea unor protocoale de
colaborare intre orasul Avrig si Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a
Vehiculelor, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului
Comertului
Dl.presedinte- Este avizat favorabil. Nu sunt discutii, supun la vot proiectul. Se
voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.12 privind completarea anexei la HCL Avrig
nr.19/2013 privind racordarea la reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri
sociale din oraşul Avrig.
Dl.presedinte- Este avizat favorabil.
Dl.Primar-Dna. Tulban Maria indeplineste toate conditiile pentru a beneficia de
aceste drepturi.
Dl.presedinte- Nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul nr.12. Se voteaza cu 11
voturi pentru si 1 abtinere-dl.Stoica Daniel.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea vanzarii directe a
imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Dna.Popa Simona-comisia buget, finante a avizat proiectul cu amendamentul
urmator:pretul de pornire sa fie 20 euro/mp.
Dl.prima prezinta proiectul de hotarare.
Dl.secretar: din anul 1978 in fiecare an si-au achitat obligatiile fata de bugetul local,
respectiv impozitul pe casa si teren. In cursul anului 2016 a achitat aproximativ 400 de
lei. Persoana respectiva are posibilitatea sa deschida actiune in instanta pe uzucapiune,
situatie in care i se va atribui terenul in mod gratuit, sau actiune pt.acordare drept de
superficie, situatie in care folosinta terenului va fi gratuita. Se pune intrebarea pentru ce
varinata optam: daca se merge in instanta trebuie sa dam terenul gratuit, sau vindem
acest teren si in bugetul local intra 17 mii lei.
Dna.Popa Simona- Incurajam pe toti cei care construiesc ilegal.
Dl.secretar- probabil a avut si un accept din partea celor care au condus Primaria la
vremea respectiva. Sunt peste 30 de ani.
Dl.Stoica Daniel-Dna. Tatu a incercat de nenumarate ori sa rezolve problema.
Dl. Primar-Singura propunere a noastra e sa-i propunem doamnei sa cumparam
acea cladire. NU vrem sa ne trezim in situatia in care merge pe instanta si la primul
termen va castiga si la bugetul local nu va intra nimic.
Dl.Badea Gheorghe – Mie mi se pare normal ca vor sa punem in legalitate din
moment ce ei au cerut asta. Propun sa votam acest proiect de hotarare.
Dl.primar-Si evaluarea a tinut cont de terenul de sub constructie.
Dl.Florea Gheorghe- propun vanzarea terenului cu pret de pornire de 20 euro/mp.
Dl.primar- o mare parte din cei 300 mp sunt practic terenul de sub constructie.
Dl.Stoica Daniel-Acel teren ca si suprafata nu ar trebui sa l cedam asa usor; trebuie
purtata o discutie cu proprietarul casei.
Dl.primar-voi mai discuta odata daca spuneti. Dar fiti pregatiti sa pierdem actiunea
in instanta daca dna. Nu va putea cumpara acest teren.
Dl.secretar-Precizez ca este nevoie de 2/3 pentru aprobare.
Dl.Bujan Cristian-De 3 ani nu s-a mai luat nici o hotarare. Nici proprietarul casei nu
s-a mai adresat instantei.
Dl.Klingeis Leopold-prin Procesul-verbal s-a propus sistarea lucrarilor; s-a mai
revenit cu o alta documentatie atunci?

Dl.presedinte- Supun la vot Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea vanzarii
directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4, asa cum a fost initiat. Se
voteaza cu 5 voturi pentru. Nu se adopta o hotarare.
Dl.presedinte-Supun la vot Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea vanzarii
directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4, cu pret de 20 euro / mp
asa cum s-a propus in comisia buget, finante. Se voteaza cu 5 voturi pentru. NU se
adopta o hotarare.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.15 privind aprobarea prelungirii valabilitatii
contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate constructii
provizorii cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestarii servicii precum si
modificarea chiriei. Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dna. Popa Simona – Comisia buget finante propune: la Avrig – 4 euro/mp, la Marsa
– 2 euro/m psi in localitatile Sacadate, Bradu si Glamboaca sa fie 1 euro/mp..
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.15 privind aprobarea prelungirii
valabilitatii contractelor de inchiriere avand ca obiect terenuri pe care sunt amplasate
constructii provizorii cu destinatia de spatii comerciale, productie si prestarii servicii
precum si modificarea chiriei, cu amendamentul adus de comisia buget, finante. Se
voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.16 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investitia “ Construire capelă mortuară si amenajari exterioare – Alei, în
localitatea Mârșa “.
Este avizat favorabil.
Dl.primar-prezinta proiectul de hotarare; diminuarea consta din amenajarile
exterioare, lipsesc cele 2 aparate de aer conditionat. Este practic acelasi proiect ca sic el
de la Avrig.
Dl.Bucur-de ce sa nu beneficiem si de aer conditionat?
Dl.primar-o sa cerem sa facem pe dotari independente la finalul constructiei.
Lucrarile incep dupa 10-15 martie.
Dna. Popa Simona-Referitor la lucrarile de constructie a capelei; noi platim un
diriginte de santier, el verifica lucrarile?
Dl.primar-aceste lucrari vor fi verificate si validate de dirigintele de santier; etapele
vor fi verificate de dirigintele de santier. In ianuarie si februarie nu avem contract,
deoarece nu avem lucrari in desfasurare. Probabil ca din martie vom incheia un nou
contract pentru dirigentie de santier.
Dl.presedinte- Supun la vot Proiect de hotarare nr.16 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia “ Construire capelă mortuară si amenajari exterioare
– Alei, în localitatea Mârșa “. Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.17 privind aprobarea achizitionarii de catre
S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. Avrig a serviciilor juridice de asistenta /
reprezentare juridica. Este avizat favorabil de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Sunt 2 dosare, 2 persoane care au actionat
in instanta, dl.Stoica Ilie si dl.Paraschiv Alexandru.
Dl.Stoica Daniel- Nu putea fi luata hotarare in Consiliul de administratie?
Dl.primar-Nu am dat mandat si pentru contractele care se pot incheia. Sunt identice
actiunile dlui.Stoica Ilie cu a dlui.Paraschiv Alexandru.
Dl.presedinte- Supun la vot Proiect de hotarare nr.17 privind aprobarea achizitionarii
de catre S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A. Avrig a serviciilor juridice de
asistenta / reprezentare juridica, in forma initiata. Se voteaza cu 11 voturi pentru si 1 vot
impotriva –dl.Stoica Daniel.
Dna.Popa Simona- Dl.Stoica Daniel trebuia sa se abtina, este vorba de tatal lui.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.18 privind aprobarea intocmirii documentatiei

tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Modernizare str.Negoiu din orasul
Avrig”.Este avizat favorabil, nu sunt discutii. Supun la vot se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.19 privind aprobarea intocmirii documentatiei
tehnico-economice pentru obiectivul de investitii “Modernizare str.Libertatii din orasul
Avrig”. Este avizat favorabil, nu sunt discutii. Supun la vot se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.Stoica Daniel solicita presedintelui de sedinta sa se retraga pentru unele
probleme personale urgente.
Dl.presedinte-Vom discuta Proiectul de hotarare nr.21 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drum de acces sat Săcădate”.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.-se va intra in procedura de licitatie;
urmatoarea licitatie va fi si pentru strada Gheorghe Lazar. Procedura de licitatie e de
durata, foarte greoaie. Sa speram ca va decurge totul normal si bine.
Dl.Brana Emil- Am spus ca facem podetele la acces terenuri.
Dl.primar-Sunt prevazute 3-4 intrari, vor fi facute largi de 5-6 mp.
Dl.Klingeis Leopold-Ce se escaveaza , umplutura sa se puna si sa se duca pe
centura Avrigului.
Dl.primar-Pe centura sau pe terenul de sport de la scoala generala gimnaziala
Avrig, vom putea ridica acel teren.
Dl.presedinte- Supun la vot Proiectul de hotarare nr.21 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drum de acces sat
Săcădate”, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 10 voturi pentru.
( lipseste din sala si dna Berghea Ramona )
Dl.presedinte- Proiect de hotărâre nr.22 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiția „ Reparație capitală drum Mârșa – intrare din DJ 105G
Racovița-interior localitate Mârșa – iesire in DJ 105G spre Avrig” ”.Este avizat favorabil.
Dl.primar prezinta proiectul.
Se supune la vot ; se voteaza vu 10 voturi pentru;
Dl.presedinte- Proiect de hotărâre nr.23 privind initierea procedurii de selectie
prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A.
Este avizat favorabil.
Dl.primar-Obligativitatea UAT Avrig de a confirma si finaliza procedura de selectie
pentru SC GOA SA. a mai aparut o lege care pune accentul pe obligativitatea respectarii
OUG nr.109/2011.O firma de recrutare resurse umane se va ocupa de toata procedura
de selectie a dosarelor.
Dl.presedinte- Nu mai sunt discutii. Supun la vot proiectul. Se voteaza cu 10 voturi
pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.20 privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Februarie 2017.Este avizat favorabil. Propuneri pentru alegerea presedintelui
pentru luna februarie 2017?
Dna. Popa Simona – Il propunem pe dl.Badea Gheorghe presedinte de sedinta
pentru luna februarie, deoarece va fi discutat si bugetul local pentru anul 2017 .
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.20 privind alegerea
presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2017, cu propunerea dl.Badea Gheorghe
– presedinte de sedinta. Se voteaza cu 10 voturi pentru.
Dl.presedinte-Vom discuta solicitarile de la diverse.
- petitia nr.1195/19.01.2017 depusa de cetatenii de pe str.Tudor Vladimirescu Avrig;
Dl.Primar-impozitul a crescut conform Codului Fiscal modificat.
Dna. Popa Simona-Am rugamintea ca la Primaria orasului Avrig sa fie afisat un
anunt in genul ca: impozitele si taxele locale au fost calculate conform Codului fiscal,
asta ca sa nu mai fim intelesi gresit noi consilierii locali.
Dl.presedinte--solicitarea Fundatiei Samuel von Brukenthal – scutire impozit;

Dna.Popa Simona- Am facut un calcul sip e 8 ani pentru chirie sunt 96 mii euri
platiti de catre Primaria Avrig catre Fundatia Brukenthal; in situatia asta ne faceam noi un
dispensar.
Dl.primar-Vreau sa va informez ca anul trecut Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig a
inceput sa renoveze spatiul de pe str.Horea . Am facut o vizita cu o parte din angajatii de
la Centrul de Permanenta Avrig si impreuna am constatat ca spatiul de pe str.Horea e
propice ca sa mutam Centrul de Permanent ape str.Horea din toamna.
Dl.Primar-Conditiile sunt indeplinite pe partea de parter pentru functionarea
Centrului de parmenenta. Cheltuielile actuale sunt foarte mari.
Dl.Badea Gheorghe-Concluzia este ca monumentele istorice sa apartina orasului
Avrig.
Dl.primar-Fundatia Brukenthal a primit raspuns scris de la Serviciul impozite sit axe
in care li s-a cerut o completare cu documente pentru o solicitare de scutire de la plata
taxelor si impozitelor.
Dl.presedinte- informare privind activitatea asistentilor personali-semestrul II/2016;s-a luat la cunostinta
Dl.presedinte- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al
orasului Avrig / Decembrie 2016;
- raport activitate al Serviciului Public de Politie Locala al orasului Avrig /2016;
Dl.primar-a fost achizitionata o camera video pentru Politia Locala; vom face o
investitie pentru camera care vor fi detinute de fiecare politist local, care ne-ar
putea scuti de foarte multe problem. Politia Locala Sibiu au in dotare astfel de
camera in dotare.
Dl.Primar prezinta statistica anuala a Politiei Locale Avrig.
Dl.presedinte- Plangere prealabila – Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor
“Pro Lex;
Dl.primar – Politia Locala Avrig beneficiaza de norma de hrana – 25 lei plus 2 lei
norma suplimentara/zi. Ordinul Ministrului a fost modificat acum 1 an. Acum
Politia Locala are 32 lei ; ei au solicitat-o luna de luna.Cand simt ca Politia Locala
Avrig isi va face treaba, atunci voi intra cu proiect de hotarare pentru marirea
normei; insa Consiliu Local “poate”acorda norma de hrana in limita bugetului
acordat-deci nu este in mod imperativ.
Dl.Petre Cristian – v afi 910 lei / luna daca se va majora, acum este 740
lei/luna.
Dl.Primar-pentru diferenta de la 740 lei/luna la 910 lei/luna, vom fi actionati in
instant.
Dl.Petre-Consider ca suntem indreptatiti sa primim aceasta norma de
hrana.
Dl.Primar-o sa vin cu propunere pentru modificarea Statului de functii.
Dl.presedinte--solicitarea dlui.Mihaila Gheorghe-delegat satesc – sat
Sacadate, cu privire la lucrarile necesare in localitate in anul 2017;vom tine cont
de solicitare;
Dl.presedinte--informarea SC Enev Avrig SRL, cu privire la folosirea sumei
de 100 mii lei acordata conform HCL nr.97/167/2016; S-a luat la cunostinta;
Dl.Bujan Cristian-intrebare pentru domnul Teodorescu:cati bani s-au
incasat la Enev anul trecut din bransamente electrice?
Dl.Teodorescu: In februarie voi prezenta alaturi de buget si acest raport.
Dl.presedinte--Asociatia Vatra Satului Sacadate – decont financiar-contabil;
Dna.Popa Simona-ii felicit pe cei care s-au implicat in restaurarea acelei
case in Sacadate.
Dl.presedinte declara sedinta inchisa, deoarece s-au discutat toate
punctele de pe ordinea de zi.
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