CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
Nr.17.823/21.12.2016
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 21 decembrie
2016, convocata prin Dispozitia nr. 719/15.12.2016 a Primarului Orasului Avrig, 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 conformitate cu 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 16 consilieri din 17 in functie. Domnul Badila Radu
lipseste motivat. Participa domnul primar David Adrian Dumitru, domnul secretar al orasului
Mircea Grancea, cons.jr.al Consiliului Local Posa Georgeta si d-na Pavel Virginia, domnul
Dan Francu din partea ziarului Info Avrig. De asemenea participa un numar de aproximativ
10 cetatenii care asista la sedinta consiliului local precum si reprezentantii Asociatiei
Atitudine Civica.
Domnul secretar deschide sedinta, arata ca este convocata de primarul orasului Avrig
si este legal constituita. Supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare al luni noiembrie
2016.Se voteaza cu 14 voturi procesul verbal.
Propune alegerea unui presedinte de sedinta care sa conduca lucrarile sedintei ordinare a lunii
decembrie 2016. Domnul Klingeis Leopold propune pe domnul Paraschiv Alexandru.Se
supune la vot.Cu 14 voturi se adopta hotararea privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna decembrie 2016.
Domnul Paraschiv Alexandru ia cuvantul si prezinta ordinea de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembrie
2016.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu
Viorel
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei
Mihu Silvia.
.Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr. 693/13.12.2016.de
rectificare a bugetului local pe anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a
cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor neingrijite
Initiator: Primarul orasului
7. Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin
aportul in numerar al orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul
2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 /

2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in
folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate
contraventional.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe –
politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind
aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
14. Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic
Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura,
acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C.
GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.
Initiator: Primarul orasului
15. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare
juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al
orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu
Initiator: Primarul orasului
16. Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si
unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
17. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
DIVERSE:
- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna
noiembrie 2016;
- informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea
Parcului National Muntii Fagaras;
- cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate
nr.16.618/08.12.2016;
Supune la vot ordinea de zi.Cu 14 voturi pentru se aproba ordinea de zi.
2.Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Popescu
Viorel.
Exista avizele comisiilor de specialitate.Domnul presedinte supune la vot proiectul de
hotarare.Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
3.Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al doamnei
Mihu Silvia.
Exista avizele comisiilor de specialitate.
Comisia de validare preia dosarul doamnei Mihu Silvia si se retrage pentru
verificare.Intocmeste raportul comisiei si propune validarea doamnei in functia de consilier

local.
Domnul secretar invita pe doamna Mihu Silvia sa depuna juramantul.
Dupa depunerea juramantului presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.Cu
14 voturi pentru se adopta hotararea.
4.Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei primarului nr.693/13.12.2016 de rectificare
a bugetului local pe anul 2016.Avizat de comisiile de specialitate.
Domnul primar prezinta detaliat proiectul de hotarare.
Domnul presedinte il supune la vot. Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2017.
Exista avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar informeaza despre propunerile ce au avut loc in urma dezbaterilor publice
precum si minuta incheiata cu aceasta ocazie.
Dl.primar-Mai exista o mica modificare de care trebuie sa tinem cont, referitoare la familiile
care nu au canalizare si trebuie sa tinem cont la calculul impozitului fara instalatii.
A ajuns domnul consilier Stoica Daniel.
Domnul primar arata ca strada Unirii si Canepii sunt prinse in doua zone de impozitare.De
asemenea pe strada Mihai Viteazu exista 3-4 gospodarii fara canalizare si strada Prundu Mic
cu iesire spre Prundul Lui Moise,e greu sa luam o decizie acum,trebuia facut o identificare pe
zone,poate acceptati sa facem aceasta modificare pana luna viitoare.
Se modifica de asemenea taxa de salubritate de la 7 la 8 lei, celelalte modificari sunt
prevazute in raportul de specialitate.
Domnul Bujan Cristian : care este considerentul pentru care mariti taxa de salubritate se
produce gunoi mai mult ?
Domnul primar : gunoiul trebuie colectat selectiv, daca vom recicla mai bine gunoiul vom
scapa de penalitati.Trebuie sa incepem cu educarea cetatenilor privind colectarea selectiva.
Domnul Bucur Costica : gradinile de la Marsa cum sunt prinse la impozitare e cam mare
tariful.
Domnul primar : a crescut de la 15 la 25 bani/mp
Domnul Bucur Costica : e mult domnule primar, saltul e prea mare.
Domnul primar-terenul e intravilan, e stabilit de PUG ul localitatii nu de noi.Aceleasi terenuri
in Marsa se inchiriaza cu 1 euro/mp/luna.
Domnul Jugareanu Florin : unii cetateni si-au facut acolo locuri de garaj, de gratar.
Domnul primar : putem face o identificare a familiilor de pe strada M.Viteazu in urmatoarea
categorie inferioara.(deoarece nu exista canalizare).De vazut modificarea pe Str.Prundul Mic,
Prundul Mare si Hudita Caprelor.
Nemaifiind discutii se supune la vot.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.1 vot impotriva
domnul Stoica Daniel.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de incadrare a
cladirilor si terenurilor situat in intravilan, in categoria cladirilor si terenurilor
neingrijite.Avizat de comisiile de specialitate.
Domnul primar : acest regulament trebuia sa apara in urma cu 2 ani de cand a aparut
codul fiscal.
Domnul Brana Emil : trebuie sa fie ridicate « epavele » de la porti.
Domnul primar : aceasta e prevazut in regulamentul politiei locale dar nu putem ridica.
Domnul Badea Gheorghe : sa se dea avertismente de politie.
Se supune la vot.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
7.Proiect de hotarare majorarea capitalului social al S.C. ENEV – AVRIG S.R.L., prin
aportul in numerar al orasului Avrig.
Avizat de comisiile de specialitate.

Domnul Stoica Daniel :care ar fi capitalul social la ENEV?
Domnul pimar: ar fi aproape 13 miliarde
Se supune la vot.Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari de interes local pentru anul
2017, pentru persoanele majore apte de munca beneficiare a prevederilor Legii nr.416 /
2001, modificata si completata prin Legea 276/ 2010, privind venitul minim garantat
Avizat de comisiile de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
9.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de lucrari pentru munca nerenumerata in
folosul comunitatii de catre persoanele condamnate si a celor sanctionate contraventional.
Avizat de comisiile de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
10.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Chialda Vasile.
Avizat de comisiile de specialitate.Comisia juridica propune suma de 2.000 lei.Asemenea
si comisia cultura.
Domnul primar: am initiat acest proiect pentru suma de 1500 lei, inteleg necazul oamenilor
dar consider ca isi puteau face asigurare.
Domnul Stoica: subscriu la ideea domnului primar, dar putem stabili un minim.
Domnul primar: minimul aprobat de Consiliul Local acum cativa ani este 700 lei.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul comisiei juridice si cu 16 voturi
pentru se adopta hotararea.
11.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Berea Bogdan.
Avizat de comisiile de specialitate.Comisia juridica propune suma de 2.000 lei.Asemenea
si comisia cultura.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul comisiei juridice si cu. 16 voturi
pentru se adopta hotararea.
12.Proiect de hotarare privind acordarea unor despagubiri domnului Meres Gheorghe –
politist local in cadrul Serviciul Public Politie Locala al orasului Avrig .
Avizat de comisiile de specialitate.Comisia cultura propune 2.000 lei.
Domnul Badea Gheorghe: propune 2500 lei, e intr-o situatie dificila.Domnul Meres face
servicii in cadrul politiei locale si mi se pare corect sa ii acordam aceste drepturi.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentul comisiei cultura si cu 12 voturi
pentru se adopta hotararea.
Domnul Meres Gheorghe nu am cerut un ajutor pentru binele meu, nu e o licitatie, am
solicitat acoperirea pagubei, nici mai mult nici mai putin.
Domnul primar cauza se judeca in REM, se judeca fapta si nu persoana .
Domnul Stoica Daniel ne dezicem de politistii locali, le dorim succes in lupta cu faptuitorii.
13.Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.127/ 28.11.2011 privind
aprobarea infiintării functiei de administrator public la nivelul orasului Avrig.Exista avizele
comisiilor de specialitate.
Domnul Florea Gheorghe: pentru a putea da posibilitatea mai multor persoane sa participe la
concurs propunem ca vechimea in munca sa fie 1 an.
Dl.secretar precizeaza faptul ca functia de administrator este functie de conducere si este
necesara o anumita vechime.
Supun la vot proiectul in forma initiala- 5 voturi pentru.
-cu vechimea de 3 ani-10 voturi pentru.
14.Proiect de hotarare privind avizarea documentatiei de urbanism faza Plan Urbanistic
Zonal pentru obiectivul ,,Amenajare iaz piscicol( exploatatie agricola – piscicultura,

acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C. GEIGER
GROUP ROMANIA S.R.L.
Exista avizele comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.Se abtine
domnul Brana Emil.
15.Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor de asistenta juridica si reprezentare
juridica in dosare avand ca obiect recuperarea prejudiciilor produse bugetului local al
orasului Avrig, constatate in urma controlului efectuat de Camera de Conturi Sibiu.
Exista avizele comisiilor de specialitate.
Domnul Stoica Daniel-care sunt relatiile contractuale cu cabinetul Suciu si Asociatii?
Domnul primar: de la 30 decembrie 2016 inceteaza contractul de asistenta juridica.
Domnul Stoica: o eventuala prelungire pentru a acoperii acest proiect?
Domnul primar: contractul cu Suciu nu este benefic pentru Primarie deoarece reprezenta doar
5 cauze.Dl.av.Craciun Marin a mai reprezentat Primaria in relatia cu Curtea de Conturi si a
castigat acel proces .Nu mai exista alt contract. Primarul nu poate sa stea pasiv la aceste
situatii.Tocmai de aceea solicit ca la acest la proiect sa votati foarte clar.
Domnul primar sa se noteze voturile pentru si impotriva nominal.
Domnul Klingeis Arnold – completare: sunt imputate pe motiv ca acel contract nu a fost
semnat cum trebuie. Curtea de Conturi a constatat ca nu e facut bine contractul cu dl.Isachi,
Dl.Isachi a prestat servicii.
Domnul Aldea Adrian instanta va dispune in continuare.Se va vedea cine este vinovat.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
16.Proiect de hotarare privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si
unitatile administrativ teritoriale vecine pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Exista avizele comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
A plecat domnul Klingeis Arnold.
17.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2017.
Exista avizele comisiilor de specialitate.Sa se faca propuneri.Este propus de comisia buget
finante domnul Stoisor Ciprian.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
DIVERSE:
- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-luna
noiembrie 2016;
Domnul Bujan Cristian intreaba daca tirurile care stationeaza in Avrig sunt legale,
daca au dreptul.
Domnul Petre Cristian nu sunt legale s-au montat indicatoare si se monteaza
incontinuare pana sunt peste tot apoi se pot lua masuri.
- informarea Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. –referitoare la construirea
Parcului National Muntii Fagaras;
Domnul primar dezbaterea a avut loc acum o luna, l-am delegat pe domnul Prodan
pentru ca nu am putut participa personal.
Domnul Bujan Cristian cu ce ne afecteaza pe noi acest parc?
Domnul primar se intinde mult acest parc, pana la Olt. .Suntem afectati de autorizatiile
care ni le obtinem la fiecare constructive pe care o facem.
Domnul Jugarean toate aceste parcuri si situri aduc mai multe beneficii .
Trebuie insa sa fim atenti la delimitarile care se vor face odata cu aceste parcuri.
- cererea SC ILM CARPATI SRL nr.14.220/08.11.2016 si raportul de specialitate

nr.16.618/08.12.2016;
Domnul primar consider ca raportul de specialitate este foarte clar,trebuia sa depuna
cerere pina in luna martie 2016.Nu o mai putem dezbate acuma.
Nemeifiind probleme declar inchise lucrarile sedintei pentru care semnam
alaturat.
PRESEDINTE

SECRETAR

