CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.7.399/24.03.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 22 Martie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc domnii consilieri : Badila Radu Constantin – motivat si Lazaroaie Lazar
Teodor.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti din loc.Sacadate si
Sacadate, 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 28
Februarie 2017 – se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar face precizari cu privire la modificarea ordinii de zi, in sensul ca exista trei
proiecte de hotarare suplimentare :
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza
D.A.L.I. și faza P.T.) pentru investiția „Modernizare Str. Negoiu din orașul Avrig”
Initiator: Primarul orasului
16. Proiect de hotarare privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice (faza
D.A.L.I. și faza P.T.) pentru investiția „Modernizare Str. Libertății din orașul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
17. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării unui teren in vederea construirii unui
rezervor de inmagazinare apă potabilă pentru localitațile Săcădate și Glâmboaca.
Initiator: Primarul orasului

Dl.secretar da cuvantul dlui.Klingeis Arnold Gunter – presedinte de sedinta ales pt
luna Martie 2017.
Dl.Klingeis Arnold Gunter - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.217/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig, pentru anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Enev Avrig
S.R.L. pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si
elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a
orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26”
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37, orașul Avrig”
Initiator: Primarul orasului

7. Proiect de hotarare privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi în localitatea Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”
Initiator: Primarul orasului
8. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Consiliului Comunitar Consultativ.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind continuarea contractului de închiriere nr. 32/19.05.2014 în
beneficiul domnului Căbuz Vasile jr.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului din localitatea
Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7 .
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind acordul favorabil al Consiliului Local Avrig pentru renovarea
imobilului situat in orașul Avrig str.Horea nr.8 .
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate
catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA.
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind
respingerea plangerii prealabile inregistrata sub
nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor Consiliului Local
Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016
Initiator: Primarul orasului
14. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2017.
Initiator: Primarul orasului

Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse. Se voteaza in
unanimitate.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea bugetului local al orasului Avrig,
pentru anul 2017. Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
al S.C. Enev Avrig S.R.L. pe anul 2017.Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat
prescolarilor si elevilor Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig. Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil.
Dl.primar – Primii pasi dupa aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii;
teoretic, de maine am putea incepe procedura de licitatie; La nivel de Inspectorat Scolar
Judetean s-a facut o analiza si s-a solicitat amanarea acestui proiect; abia la sfarsitul lunii
mai s-ar putea incheia licitatia; la nivel de Primaria Avrig nu s-a mai facut astfel de licitatie
pentru produse alimentare; deci copiii or sa beneficieze doar din toaman de acest pachet
alimentar;
Nu mai sunt alte discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 15 voturi pentru Proiect de
hotarare nr.3 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat prescolarilor si elevilor
Liceului Teoretic “ Gheorghe Lazar ” Avrig.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.4 decontarea cheltuielilor de transport pentru
cadrele didactice din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ
–teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Februarie 2017.
Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.

Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea întocmirii documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Amenajare platformă în zona blocurilor
24-26” Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea întocmirii documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37,
orașul Avrig” Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea întocmirii documentației
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare drum vechi în localitatea Bradu,
oraș Avrig, județul Sibiu” Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.8 privind actualizarea componentei Consiliului
Comunitar Consultativ. Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.9 privind continuarea contractului de închiriere nr.
32/19.05.2014 în beneficiul domnului Căbuz Vasile jr. Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.10 hotarare privind reglementarea situaţiei juridice a
imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7 inscris in CF 11387
Avrig nr.top 22777/7 . Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Discutii.??
Dl.Bucur Costica-S-a respectat Protocolul, dar dupa atata timp s-a degradat foarte mult,
s-ar fi putut lua decizii sa nu se ajunga in situatia aceasta. Cine e proprietarul bl T1?
Dl.presedinte-dl.Petrica Ciorogar. Ce hotarare luam azi?
Dl.secretar-Proiectul de hotarare a fost initiat ca urmare a nerespectarii pct.3 si 4 din
Protocol, potrivit carora Constructii SA urma sa efectueze lucrarile de reabilitare a blocului
T7, iar acesta sa devina bloc de locuinte pentru tineri.
Dl.Florin Jugarean- E bine ca am identificat si rezolvam aceasta problema. Aveti
cunostinta, mai exista astfel de Protocoale?
Dl.secretar- Nu mai exista.
Dl.primar- E posibil sa mai existe astfel de protocoale.
Dl.Bujan Cristian-Din 2002 Protocolul a avut valabilitate 1 an. Din 2003 nu se pot
recalcula impozitele?
Dl.secretar-Nu poti lua impozit pentru un imobil care in acte figureaza ca si proprietar
orasul Avrig.
Dl.secretar precizeaza faptul ca aceasta pentru adoptarea acestei hotarari este nevoie de
votul a 2/3 din consilieri, respectiv 12 voturi pentru, deoarece e vorba de domeniul
public/privat al orasului Avrig.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.10 hotarare privind reglementarea
situaţiei juridice a imobilului din localitatea Mirsa str.Corneliu Coposu nr.10 teren cu bloc T7
inscris in CF 11387 Avrig nr.top 22777/7. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.11 privind acordul favorabil al Consiliului Local
Avrig pentru renovarea imobilului situat in orașul Avrig str.Horea nr.8 . Initiator: Primarul
orasului
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.12 privind stabilirea redeventei pentru bunurile
publice concesionate catre SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA. Initiator: Primarul
orasului.
Este avizat favorabil.
Dna Popa Simona- comisia buget finante a propus procentul de 5%.

Se supune la vot, cu propunerea Comisiei buget , finante.Proiecul de hotarare nr.12
privind stabilirea redeventei pentru bunurile publice concesionate catre SC Gospodarire
Oraseneasca Avrig SA. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.13 privind respingerea plangerii prealabile
inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva Hotararilor
Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016
Initiator: Primarul orasului
Este avizat favorabil. Discutii?
Dl.Paraschiv- am o intrebare pentru dl.secretar, referitoare la HCL Avrig nr.61/161/2016:
au fost 14 consilieri locali prezenti la sedinta, eu si dl.Stoica ne-am abtinut; au fost 12 voturi
pentru; conform art.46 din Legea 215/2001, alin.1 si alin.2, hotararea este nula de drept.
( Dl.primar solicita dlui.presedinte de sedinta invoire pt dna.viceprimar Berghea Ramona
Dorina; in sala au ramas 14 consilieri)
Dl.secretar – Aceste hotarari au produs efecte, au intrat in circuitul civil. Dl.Stoica , daca
se considera vatamat intr-un drept al sau, poate ataca in instanta de contencios administrativ
hotararile de consiliu si actele subsecvente acestora..
Dna.Popa Simona-Dl.Stoica Daniel a participat la vot cand s-au vota bonificatiile
dlui.director Stoica? Fiind ruda de gradul 1. De ce atunci ati participat la vot?
Dl.secretar-Imi pare rau ca s-a ajuns in situatia asta; insa din 2011 de cand a intrat in
vigoare OUG 109, de fiecare data cand am incercat sa punem in aplicare prevederile
acesteia, insa ne-am lovit de reticienta in a plati indemnizatiile administratorilor, care se
invart in jurul sumei de 200 lei.Suntem in anul 2017 si inca ne chinuim sa facem selectie de
dosare si inca mai avem administratori provizorii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.13 privind respingerea plangerii
prealabile inregistrata sub nr.5391/06.03.2017, formulata de domnul Stoica Ilie impotriva
Hotararilor Consiliului Local Avrig nr.59/129/2016, 60/130/2016 si 61/131/2016, asa cum a
fost initiat. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri – dl.Paraschiv Alexandru si dl.Stoica
Daniel.
Dl.Paraschiv Alexandru - trebuie vot secret, este vorba de hotarari cu caracter individual,
deci se adopta cu vot secret, conform art.45 alin.5 din Legea nr.215/2001.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare
nr.15 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice (faza D.A.L.I. și faza P.T.) pentru investiția „Modernizare Str. Negoiu din
orașul Avrig”
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.16 privind aprobarea documentațiilor
tehnico-economice (faza D.A.L.I. și faza P.T.) pentru investiția „Modernizare Str. Libertății din
orașul Avrig”.
Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 14 voturi pentru.
Dl.primar propune o scurta pauza pentru analizare Proiectului de hotarare nr.17.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.17 privind aprobarea achiziționării unui teren in
vederea construirii unui rezervor de inmagazinare apă potabilă pentru localitațile Săcădate și
Glâmboaca.
Este avizat favorabil. Discutii?
Dl.Stoica – la ce intelegere ati ajuns?
Dl.primar-avem o evaluare, pret 7 euro/mp; in comisia de negociere s-a ajuns la pretul de
4,8 euro/mp- 49 mii lei pt. 2200 mp.
Dna. Popa Simona – cine a platit evaluarea?
Dl.primar-nu a platit-o Primaria, ci dl.Burnete.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.17 , asa cum a fost initiat. Se

voteaza cu 14 voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna Aprilie 2017.
Dl.presedinta solicita consilierilor prezenti sa se faca propuneri pentru alegerea
presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie.
Dl.Jugarean Florin il propune pe dl.Stoica.
Se supune la vot propunerea ; se voteaza 14 voturi pentru.
Dl.presedinte- Diverse- informarea sefului Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig cu privire la starea drumurilor din
localitatea Bradu precum si starea drumurilor forestiere;
Dl.primar – voi discuta cu dl.Proda, probabil ca de luna viitoare vom putea intervene
pentru repararea acestor drumuri din Bradu.
Dl. Badea Gheorghe propune reparatie la drumul Mirsa – de la bariera pana la
restaurant.
Dl.Stoica Daniel—intrebare – pentru dl.primar- str.Stadionului- praful care se ridica vara
acolo, e o problemamajora ( str.Unirii, Prundu Mic). Cum vedeti Solutia acoloo pentru oras?
Dl.primar-limitarea vitezei ar fi o solutie si o interventie pentru astuparea gropilor cu sort;
si prin stropire a drumului se poate;
Dl.presedinte-adresa Fundatiei Samuel von Brukenthal nr.324/08.03.2017;
Dl.primar-Daca Fundatia Samuel von Brukenthal considera ca a fost neindreptatita in
momentul cand a fost pusa in posesie, putea face contestatie atunci; Primaria
orasului Avrig are 3,1 ha in proprietate, conform CF-ului. Fundatia poate face in
instant aceasta contestatie.
Dl.presedinte- Acest parc este un obiectiv / patrimoniu foarte important ; orice
interventie noua acolo afecteaza acest patrimoniu intr-o unitate. Limita de proprietate
este data de hartile vechi.
Dl.Jugarean Florin- Palatul Brukenthal e un obiectiv important, dar s-au epuizat toate
caile prin care se putea rectifica suprafata. Dar si acest obiectiv – construirea cresei
este foarte important.
Dna.Popa Simona – In ce calitate sustineti cauza Fundatiei Samuel von Brukenthal?
Ce spuneti daca ar auzi cetatenii orasului Avrig ar auzi ca Fundatia vrea si terenul de
la scoala, e absurd.
Dl.primar- referitor la discutiile cu CNI despre reabilitarea CAsei de cultura Avrig:
solicit Consiliului Local un accord pentru SF in 2 variante.
Dl.Paraschiv Alexandru- ati primit raspuns de la CNIR – referitor la siguranta
circulatiei la iesirea din Avrig;
Dl.primar-Da, acestia solicita intalnire la fata locului zilele urmatoare;
Dl.Bujan Cristian- Cum ati rezolvat problema gunoaielor de pe Valea Avrigului?
Gunoaiele sunt tot acolo si azi. Trebuie sa luati masuri. Ati luat masuri fata de acea
persoana care si-a aruncat gunoiul in fata portii?
Dl.primar-nu stiu exact ce masuri s-au luat. Am intervenit, s-a ecologizat tot raul
Avrigului.
Dl.Bujan Cristian – rapoartele de activitate ale consilierilor, de ce nu sunt puse la
dosarul sedintei? Referitor la site, dl.Aldea si dl.Popescu nu s-au inlocuit cu cei 2
consilieri locali noi.
Dl.primar-TNT Manager functioneaza bine, in schimb functionalitatea site-ului lasa de
droit.
Dl.presedinte declara sedinta inchisa.

