PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr._______ / __________2016

PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 19
aprilie 2016, convocata de primarul orasului prin dispozitia nr. 186/14.04.2016
in conformitate cu art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala, cu modificari si completari.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conform art. 39 alin.(8) precum
si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala.
La sedinta au participat 17 consilieri din 17 in functie . Participa
domnul primar Arnold Gunter Klingeis, domnul secretar al orasului Mircea
Grancea, cons.jr .Posa Georgeta si Pavel Virginia. Deasemenea participa un
numar de 10 cetatenii care asista la sedinta consiliului local.
Domnul secretar informeaza ca sedinta este convocata de primarul
orasului Avrig si este legal constituita. Supune la vot procesul verbal al sedintei
ordinare al luni martie 2016.Se voteaza cu 17 voturi procesul verbal.
Domnul presedinte deschide sedinta apoi prezinta dispozitia primarului
de convocare cu ordinea de zi si suplimentarea ei, cu cele doua proiecte:
1.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.22/2016
privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015
Initiator : Primarul Orasului Avrig
2.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din
subordinea Consiliului Local Avrig.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din raza de
competenta a Orasului Avrig, pentru anul scolar 2016-2017.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
4.Proiect

de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei
tehnico-economice pentru investitiile ” Modernizare drum in localitatea Bradu
si Modernizare drum in sat Sacadate-Baraj Olt”din Orasul Avrig.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
5. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei
tehnico-economice pentru investitia”Reparatii platforma betonata –parcarestr.Closca”in Orasul Avrig.

Initiator; Primarul Orasului Avrig
 .Proiect de hotarare pentru revocarea HCL Avrig nr.30/2011 privind
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darea in administrare cu titlu gratuit către S.C. ENEV – AVRIG S.R.L. a unui
teren in suprafată de 6 ha din fosta U.M.Marsa, inscris in CF nr.101219 – Avrig,
nr.top 22017/2/5/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/4.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
7.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a contractului
de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminatului public, incheiat
intre Orasul Avrig si SC ENEV SRL.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren
inscris in CF nr. 106610 Avrig nr. cad.106610.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de
dezlipire a imobilului teren inscris in CF 11362 Avrig , nr.top 7044/1/1/1/1
Initiator; Primarul Orasului Avrig
10.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare a lemnului de
foc si a lemnului de lucru, destinat vanzarii directe din fondul forestier
proprietate publica a Orasului Avrig administrat de Ocolul Silvic Izvorul Florii
RA.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
11.Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a
modalitatii de valorificare a procentului masei lemnoase, in anul 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
12. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de
performanta pe anul 2016 pentru seful de ocol la Ocolul Silvic „Izvorul Florii”
R.A. Avrig.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
13.Proiect de hotarare pentru modificarea cotei de carburant aprobata prin
HCL nr.16/2016 , pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului Local
Avrig a serviciilor si institutiilor publice subordinate.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
14.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL NR.26/2008
privind aprobarea Normelor si regimul contraventiilor privind gospodarirea,
intretinerea , curatenia pastrarea ordinei si linistii publice in Orasul Avrig si
localitatile apartinatoare.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
15.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma de
2.000 lei pentru dl. Botezatu Alexandru cu domiciliul in sat Marsa, str.Cindrel,
bl.6, ap.5, Jud.Sibiu, persoana cu handicap grav.
Initiator; Viceprimarul Orasului Avrig

16.Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor pentru Orasul Avrig.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
 7.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna
1
mai 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
DIVERSE:
- Adresa nr.5/17.03.2016 a Parohiei Ortodoxe Bradu;
Proiecte suplimentare :
Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta necesar
tratamentului medical al minorei Lacatus Iuliana Maria cu domiciliul in Orasul
Avrig, str.Unirii, nr.194A.
Proiect de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor de imprejmuire si
bransament apa, teren sport Bradu in Orasul Avrig.
Se supune la vot.Se voteaza cu 17 voturi pentru ordinea de zi si
suplimentarea ordinei de zi.
Domnul presedinte de sedinta da cuvantul reprezentantilor unei asociatii
care se ocupa de familia Ababei pentru care doreste sa le construiasca o locuinta.
Domnul David Adrian cunosc cazul familiei si incercam sa gasim o solutie.
Cermonea Daniel sa dam un aviz de principiu pentru acest caz.
Domnul Constantinescu Mircea locuinta trebuie sa fie in Avrig sau pe teritoriul
Orasului?
Reprezentantii asociatiei- din cate cunoastem in Avrig au cunostinte si
familii la care muncesc zilieri si in Avrig ar trebui sa fie imobilul.
Domnul Peter Klein din cate stiu spre Marsa am acordat teren unei familii
pentru locuinta.
Domnul Badila Costin trebuie gasita solutie pentru a rezolva aceasta
situatie in asa fel incat pana la sedinta lunii mai sa gasin o solutie.
Domnul Sas in zona sticla sa gasim o solutie sa dezmembram pentru o
locuinta.
Domnul Badea Gheorghe pina la sedinta lunii mai sa gasim un teren
disponibil.
Domnul primar la ora actuala nu exista nici o parcela care sa fie atribuita
pentru locuinta.
Domnul Cermonea Daniel ar fi o varianta langa statia de epurare sunt ceva
parcele terenuri libere.
Domnul primar pe perimetrul de constructie de locuinte nu sunt terenuri
libere pentru locuinte.
Domnul David Adrian -familia Racota e dispusa sa doneze 500 mp pentru
aceasta familie.
Aceasta asociatie doreste sa construiasca o casa pentru o familie, insa

Consiliul Local sa acorde terenul.
Domnul Badea Gheorghe sa trecem la proiectul de hotarare cu imprejmuire
a terenului de sport din Bradu.
Domnul David Adrian trebuie sa vedem devizul pentru imprejmuire a
acestui teren .Nu sunt sume suficiente in buget pentru aceasta lucrare. Nu trebuie
neglijata baza sportiva de la Avrig.
Domnul Peter Klein pentru bransament de apa putem gasi solutii pentru
sponsorizare.
Domnul Badila Costin consider ca 170.000 lei pentru acest teren sunt bani
multi.
Domnul David Adrian propune sa acceptam acest deviz dar contractul sa se
faca pe baza unei selectii de oferte.Sa se faca procedura de achizitie pentru a
efectua lucrarea.
Domnul Primar lucrarea nu este aprobata in cadrul bugetului local.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea, se abtine Cermonea Daniel,
Constantinescu Mircea si Grama Vasile. Domnul David se completeaza anexa
nr.2 privind lista de investitii.
Se trece la ordinea de zi.
1.Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr.22/2016
privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2015.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Domnul David Adrian prezinta
proiectul de hotarare cu avizele date.
Nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare.Cu 17 voturi se adopta
hotararea.
2.Proiect de hotarare privind modificarea Organigramei si a Statului de
functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciile publice din
subordinea Consiliului Local Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Avizul comisiei buget finante
specifica cu exceptia literei c.
Se supune la vot proiectul in forma initiala-3 voturi.
Se supune la vot proiectul cu punctul de vedere al comisiei buget
finante.Cu 17 voturi se adopta hotararea.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din raza de
competenta a Orasului Avrig, pentru anul scolar 2016-2017.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nefiind alte propuneri, se
supune la vot.Cu 17 voturi pentru se adopta hotararea.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei
tehnico-economice pentru investitiile ” Modernizare drum in localitatea

Bradu si Modernizare drum in sat Sacadate-Baraj Olt”din Orasul Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul David Adrian o
interventie am discutat la buget.Documentatia de executie sa fie pe structura DN
1-structura se va face la 1 m si madaugat material.
La acest drum este structura de rezistenta , ar trebui doar un covor asfaltic
nu este nevoie de umplutura.Lucrarea e prinsa pe excedentul bugetar.
Domnul Brana Emil am sapat santul pe marginea drumului, dar nu poti
intra pe proprietatile cetatenilor.Prin proiectul tehnic va trebui gasita o solutie
pentru proiectare.
Domnul David Adrian toate lucrarile se cuprind pe lista in investitie.
Domnul Badea Gheorghe propune diminuarea proiectului.
Domnul David Adrian totulpleaca de la semnarea contractului.Pentru o
astfel de lucrare este pacat sa scoatem 1 m de pamant de pe strada .
Nu dorim sa se inteleaga ca nu dorim sa se faca o astfel de lucrare pentru Bradu.
S-a solicitat complicat aceasta lucrare.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare.Cu 17 voturi
pentru se adopta hotararea.
 . Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei
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tehnico-economice pentru investitia”Reparatii platforma betonata –parcarestr.Closca”in Orasul Avrig.
Comisia buget finante a avizat proiectul dar a constatat ca nu exista punct
de vedere de la apa canal penru aceasta lucrare.
Domnul primar retelele sunt in fata cladirilor.
Domnul Badea Gheorghe consider ca nu este urgenta aceasta lucrare.
Pe drumul spre Marsa erau lucrari mai urgente,nu trebuia betonata aceasta
parcare.
Domnul Peter Klain nu sa schimbat conducta la centrala veche.
Domnul Sas trebuie rezolvata aceasta parcare.Nu trebuie respinsa acceasta
lucrare.Acesta e un lucvru bun si trebuie rezolvata.
Domnul Peter Klein-Apa-canal poate face cu prioritate aceasta lucrare, dar
trebuie planificat cu prioritate.
Domnul Badila Costin orice lucrare in zona centrala este bine venita.
Domnul David nu e bine sa veniti cu indicatori pentru aceasta lucrare fara
o selectie de oferte.
Domnul Badea Gheorghe trebuie vazut daca-i buna proiectarea .
Supun la vot proiectul de hotarare.Cu 13 voturi pentru se adopta
hotararea. Se abtine domnul Stoica Daniel, Cermonea Daniel, Grama Vasile.
6.Proiect de hotarare pentru revocarea HCL Avrig nr.30/2011 privind
darea in administrare cu titlu gratuit către S.C. ENEV – AVRIG S.R.L. a unui
teren in suprafată de 6 ha din fosta U.M.Marsa, inscris in CF nr.101219 –

Avrig, nr.top 22017/2/5/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/2/4.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Domnul David Adrian din
partea comisiei buget finante intreaba unde e diferenta pina la 70.000 butasi
salcie energetic. Am creditat aceasta societate cu butasi desi am considerat ca nu
e rentabila.
Domnul primar am discutat despre salcia energetica, a fost mult prea tirziu.
Sa recuperam banii dati pe aceasta energie,
Domnul David Adrian sa nu mai experimentam o asemenea plantatie.S-a
recuperam bani de la firma care trebuia sa o livreze.Sa recuperam 3500 euro.
Domnul Badea Ghorghe –daca nu mai sunt discutii sa votam proiectul. Cu 17
pentruse adopta hotararea.
7.Proiect de hotarare privind prelungirea prin act aditional a
contractului de prestari servicii pentru mentenanta retelelor de iluminatului
public, incheiat intre Orasul Avrig si SC ENEV SRL.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul David Adrian era ca angajamentul era ca factura sa fi scazut cu 7
% pe 2 ani.
Domnul Teodorescu s-a scazut cu 4000 lei factura.
Domnul David Adrian cred ca trebuia un referat pentru acest proiect de
unde sa rezulte aceasta scadere.
Domnul Teodorescu Doru am prezentat situatia si in AGA .
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare.Cu 17 voturi
se adopta hotararea.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului
teren inscris in CF nr. 106610 Avrig nr. cad.106610.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.In consiliul de administratie
sunt discutii sa gasim solutii pentru extinderea curtii scolii.
Evaluarea terenului este mult scazuta.Cu 9 euro in centrul Avrigului fara
licitatie e prea putin.
Primarul nu are acces pentru acest teren.
Badila Costin-soliocit sa dau unele lamuriri pentru acest obiectiv .Oricum
zona este deficitara pentru teren.
Domnul Sas Alexandru trebuie sa cumparam acest teren pentru liceu.
Domnul Grama deacord cu dumneavoastra, firma are drept de
servitute.Suntem obligati sa-i acordam acest drept de servitute.
Domnul Sas Alexandru imi aduc aminte despre un proiect de hotarare la
dezmembrare.Supun la vot proiectul de hotarare.
Domnul Klingeis Leopold oricum pretul este mic.
Domnul Badea Gheorghe
supun la vot proiectul de hotrarare.Cu 11 voturi
pentru se voteaza proiectul de hotarare. Cu 11 voturi pentru nu s-a adoptat
hotararea.
A votat impotriva Ursoiu Cristian,Berghea Ramona, Klingeis

Leopold ,Moraru Petre, Sas Alexandru, deasemenea Badila Costin s-a abtinut
de la vot fiind solicitantul in cauza.Domnul secretar informeaza ca proiectul are
nevoie de 2/3 din numarul consilierilor pentru a trece proiectul.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de
dezlipire a imobilului teren inscris in CF 11362 Avrig , nr.top 7044/1/1/1/1.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate .
Domnul Sas Alexandru cu 6 luni in urma discutam acelasi lucru despre
acest teren.
Domnul primar nu stiu ce se intimpla in acest compartiment.
Domnul Sas Alexandru trebuie rezolvata aceasta zona. Nu sunt deaord cu
acest proiect.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare.Nu a obtinut
nici un vot.
10.Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vanzare a lemnului
de foc si a lemnului de lucru, destinat vanzarii directe din fondul forestier
proprietate publica a Orasului Avrig administrat de Ocolul Silvic Izvorul
Florii RA.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Supun la vot proiectul de
hotarare. Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
11.Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a
modalitatii de valorificare a procentului masei lemnoase, in anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Supun la vot proiectul de
hotarare. Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea obiectivelor si criteriilor de
performanta pe anul 2016 pentru seful de ocol la Ocolul Silvic „Izvorul
Florii” R.A. Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Supun la vot proiectul de
hotarare. Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
13. Proiect de hotarare pentru modificarea cotei de carburant aprobata
prin HCL nr.16/2016 , pentru mijloacele de transport din dotarea Consiliului
Local Avrig a serviciilor si institutiilor publice subordinate.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
1 4.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL
NR.26/2008 privind aprobarea Normelor si regimul contraventiilor privind
gospodarirea, intretinerea , curatenia pastrarea ordinei si linistii publice in
Orasul Avrig si localitatile apartinatoare.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul David Adrian din

proiectul de hotarare rezulta ca zona de interdictie cu animalele se extinde pina
in zona centrala.
Domnul Badila Costin cred ca este prea mare interdictia, exista cetateni care
mai au animale, sa le duca in tabara de vara.
Domnul Badea Gheorghe politia trebuie sa duca munca educationala cu
cetatenii.
Domnul Sas Alexandru pe strada Eroilor dimineata cand trec animalele copii se
urca pe garduri.
Cetatenii nu pot respecta acest proiect.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare.Cu 3 voturi pentru
se respinge proiectul.
15.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta in suma
de 2.000 lei pentru dl. Botezatu Alexandru cu domiciliul in sat Marsa,
str.Cindrel, bl.6, ap.5, Jud.Sibiu, persoana cu handicap grav.
Exista 3 avixe ale comisiei de specialitate.
Domnul David Adrian sa tratam cu mai multa seriozitate cazurile care au nevoie
de ajutoare de urgenta.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare .Cu 16 voturi pentru
se adopta hotararea.
16.Proiect de hotarare privind actualizarea Planului de Analiză şi
Acoperire a Riscurilor pentru Orasul Avrig.
Exista 3 avixe ale comisiei de specialitate.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare .Cu 16 voturi pentru
se adopta hotararea.
17.Proiect de hotarare privind privind acordarea unui ajutor de urgenta
necesar tratamentului medical al minorei Lacatus Iuliana Maria cu domiciliul
in Orasul Avrig, str.Unirii, nr.194A.
Exista 3 avixe ale comisiei de specialitate.
Domnul David Adrian interventiile pentru minori sunt gratuite.
Domnul primar familia solicita acest ajutor ca au nevoie pentru deplasare si
insotire.
Domnul Badea Gheorghe supun la vot proiectul de hotarare .Cu 15 voturi pentru
se adopta hotararea.
 8.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
1
luna mai 2016.
Domnul primar propune pe Berghea Ramona
Domnul viceprimar propune pe Badila Costin
Se supune la vot fiecare :doamna Berghea Ramona 0 voturi

Domnul Badila Costin 14 voturi
Sa trecem la diverse:
Domnul David Adrian in ccea ce privesc interventiile se intervine pe aceleasi
tronsoane.
Domnul Brana Emil pentru schela de care avem nevoie la biserica din Bradu se
poate folosi schela de la catedrala.
Domnul Francu Dan de citiva ani de cand avem contract pentru apartamentele
ANL avem probleme cu e-on si electrica
Domnul Radu de cand stiu eu pentru organigrama si statul de functii se dau
examene pe post.
-am solicitat sa fiu chemat cand vine expertul pentru casa de cultura din Avrig.
Solutia data este prea dura. Este personal care nu cunoaste meserie.
Domnul primar ii raspunde a-ti venit la mine la birou a-ti criticat colegii le-ati
spus ca nu au profesionalism.
Domnul Badea Gheorghe de ce nu faceti un referat scris referitor la acest
obiectiv.
Domnul Popent am ridicat probleme despre circulatia in Avrigsi nu s-a facut
nimic, e dezastru s-a discutat despre carute cu animalele sau alte semne.
Firmele care lucreaza pe Avrig sunt proaste.In Porumbac s-a asfaltat intr-o luna.
Domnul David Adrian strada Tudor Vladimirescu trebuia sa fie terminata.
Domnul Popent in strada bisericii s-a lucrat o toamna intreaga.
Domnul David Adrian sa discutat cu SC Apa Canal SA si se va rezolva situatia
cu bransamentele de apa-canal.
Domnul Popent trebuie sa va arat ca la sport si cultura prea multi bani
alocati.Deasemenea amintesc ca sedintele de consiliu trebuie sa se faca la
pavilion pentru a avea posibilitatea sa participe citi mai multi cetateni. De
asemenea trebuie rezolvata problema cu apa la Sacadate. Nu suntem deacord cu
sumele date pentru toamna Barok la Palat.
Domnul Badea Gheorghe rog pe cei care scriu pe facebok sa nu ne mai critice.
Domnul Cristi Bujan a intrebat cit plateste primaria chiria la fundatie.
Domnul primar arata ca chiria a fost de 100 lei pina la autorizare, apoi 500 euro.
Acolo sau facut investitii de 20.000 lei s-a convenit asa pina la recuperare.
Domnul Popent mai intreaba odata daca mutati sedinta in alt loc sau nu.
Domnul David Adrian –doresc sa amintesc ca Consiliul Local aloca sumele in
buget si verifica cum se cheltuiesc aceste sume.
Nemai fiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
pentru care semnam alaturat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BADEA GHEORGHE
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