PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr.2573/29.02.2016
PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 24
februarie 2016, convocata de primarul orasului prin dispozitia nr. 92/19.02.2016
in conformitate cu prevederile 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 prevederile art.
39 alin.(8) precum si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala.
La sedinta participa toti cei 17 consilieri in functie . Participa domnul
primar Klingeis Arnold-Gunter, domnul secretar al orasului Mircea Grancea,
cons.jr Pavel Virginia.Deasemenea participa un numar de 15 cetatenii care au
diverse probleme si 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 ianuarie, deasemenea procesul verbal al sedintei extraordinare
din ianuarie 2016.
Avand in vedere ca domnul viceprimar Cermonea Daniel Ioan a fost ales
presedinte de sedinta preia lucrarile sedintei. Prezinta ordinea de zi si o supune
la vot.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului
Avrig pe anul 2016.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara
pe trim.IV anul 2015.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
3.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului
2015.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
4.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului de
venituri proprii si subventii din 2015 al Liceului Teoretic Gh. Lazar Avrig si a
Scolii Gimnaziale Avrig.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al SC ENEV SRL pe anul 2016.

Initiator; Primarul Orasului Avrig





6.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2016.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de
functii si arondareaa pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
8.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase
destinat comercializarii in anul 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
9 Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de
salubrizare prestat de de S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
10. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii taxei de intretinere
loc de veci in cadrul Cimitirului Orasenesc Avrig.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
11 .Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a
beneficiarilor si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru copiii de
gradinita proveniti din familii defavorizate.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
12. Proiect de hotarare constituirea comisiei de negociere in vederea
stabilirii pretului de achizitie a unui teren necesar extinderii Cimitirului din
localitatea Marsa.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
 13 .Proiect de hotarare privind initierea unei documentatii de urbanism
Plan Urbanistic Zonal, in vederea Parcelarii terenului inscris in CF Avrig
103342 nr.top. 22578/71/1/1/1/1 si reglementarea tramei stradale aferenta
strazilor Unirii, Raului, Sticlarilor din Orasul Avrig .
Initiator; Primarul Orasului Avrig
14. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor necesare
elaborarii Auditului Energetic si a Documentatiei de achizitie in vederea”
Modernizarii iluminatului public stradal in Orasul Avrig si localitatile
apartinatoare prin inlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu aparate de iluminat
cu LED-uri echipate cu telegestiune .
Initiator; Primarul Orasului Avrig
15.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna martie 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
DIVERSE:

-adresa nr.1920/12.02.2016 a Club Sportiv Pro Cycling.
-adresa nr.2044/17.02.2016 a Asociatiei Vatra Satului Sacadate
-referat nr.2200/19.02.2016 extindere retea electrica Dutina
Se voteaza cu 15 voturi pentru. Se trece la dezbaterea proiectelor de hotarare.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Orasului
Avrig pe anul 2016.
Presedintele de sedinta intreaba daca exista avize ale comisiilor de
specialitate.Exista 3 avixe cu propunerea comisiei buget finante care propune
suplimentarea bugetului cu adresa Finantelor Publice prin care se aloca suma de
31.000 lei.Domnul David Adrian prezinta bugetul orasului.
Domnul Badila Costin referitor la sediul ISU Avrig, propune sa se aloce suma
de 14.000 lei pentru Asociatia Vatra Satului.Deasemenea sa se aloce suma de
3.000 lei pentru concursul de sah si alte activitati sportive.Pentru festivalul de
produse si traditii 7.000 lei.Pentru cetele de feciori 8.000 lei.Ajutoare de urgenta
20.000 lei, pe baza de dispozitie 700 lei, ceea ce depaseste 700 lei se initiaza
hotarare de consiliu.
Domnul Sas Alexandru propune un amendament sa se realizeze documentatie
pentru spital orasenesc, sa facem achizitia unui teren.
Primarul cred ca un spital este un lucru bun, un spital este important.
Domnul Cermonea Daniel cred ca trebuie sa solicitam un aviz de la Directia
Sanitara.
Domnul Primar un proiect pentru un spital este un lucru bun.
Domnul Grama Vasile am vazut toata Europa pe un judet au 2-3 spitale bine
dotate.
Domnul David Adrian este un punct de vedere.
Domnul Badila Costin la gradinita din sticla trebuie schimbat acoperisul.
Domnul Brana Emil rog sa prindem bani pentru acoperis la gradinita.
Un cetatean solicita o dare de seama asupra padurii.Ce se face cu valorificarea
lemnului din padure.Solicita un raport amanuntit.Noaptea trec camioane cu
lemne in continu.
Domnul David Adrian ne acuza lumea referitor la lemnul de la Ocolul Silvic.Nu
are treaba Consiliul Local.
Domnul Paraschiv padurea se taie-distruge drumul spre padure.
Domnul Sas Alexandru-sa nu se faca confuzie intre spital de specialitate sau
spital orasenesc.
Un cetatean intreaba de lucrarile din sticla, daca se termina lucrarile.
Domnul David Adrian am participat la dezbaterile publice si am ascultat parerea
cetatenilor.Se supune la vot.Se voteaza cu amendamentul sa se construiasca un
spital. Cu 4 voturi se respinge proiectul.Voteaza impotriva domnii Sas, Badila,
Morariu si Klingeis.
Cu amendamentul cu lucrarile din sticla.Cu 16 voturi se adopta hotararea.

Domnul Popent sau luat semnele de circulatie de prin oras.Deasemenea se
propune ca in fata scolii sa se faca o parcare de masini. Domnul Badea
Gheorghe sa nu se voteze executie bugetara.
Domnul Badila Costin astazi a-ti vazut un Consiliul Local care in unanimitate a
votat bugetul local.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie
bugetara pe trim.IV anul 2015.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nu sunt discutii.Domnul
presedinte supune la vot proiectul de hotarare.4 voturi pentru.1 abtinere a
domnului David si mentioneaza ca bugetul nu a fost respectat de primar
intocmai cum a fost aprobat de Consiliul Local.
3.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului
2015.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. In functie de avizul comisiei
buget finante se propun modificari majore ale listei de lucrari. Suma ramasa
disponibila se va utiliza cu aprobare ulterioara. Supune la vot proiectul de
hotarare. Cu 16 voturi se adopta hotararea.
4.Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului de
venituri proprii si subventii din 2015 al Liceului Teoretic Gh. Lazar Avrig si a
Scolii Gimnaziale Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nu sunt
discutii.Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare. Cu 15 voturi
se adopta hotararea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al SC ENEV SRL pe anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nu sunt
discutii.Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi
se adopta hotararea.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nu sunt discutii.Supune la
vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de
functii si arondareaa pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2016.

Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nu sunt discutii.Supune la
vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase
destinat comercializarii in anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii.Supune la
vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
9 Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de
salubrizare prestat de de S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Majorarile de tarife nu
afecteaza tariful de la populatie. GOA practica niste tarife recalculate.Badila
Costin daca se aloca cei 200.000 lei la GOA avem statie de sortare in Avrig
reducem impactul cu deseurile selectate. Aceasta statie are scopul de a nu mai
transporta o cantitate mare de deseu la Cristian.
Domnul Sas Alexandru mi s-a cerut de domnul Stoica sa votez acest proiect.Nu
inteleg de ce sa mai marim aportul de capital.
Domnul primar nu se doreste sa investim in acest ciur.In orasul Victoria se
opereaza cu 30% mai ieftin.Nu este normal sa facem investitii din bugetul
orasului. Domnul Badila Costin cimitirul scoate piatra si moloz.Se supune la vot
proiectul de hotarare.Cu 12 voturi se adopta hotararea.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii taxei de
intretinere loc de veci in cadrul Cimitirului Orasenesc Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Domnul David am cerut
nota de funtamentare pentru venituri si cheltuieli.
Domnul primar taxa este prea mare ar trebui sa nu mai avem taxa la cimitir.
Domnul Brana Emil propune amanarea proiectului de hotarare pina avem o nota
de fundamentare.
Domnul Badila Costin am aprobat 20 lei si nu s-a incasat. Nu este normal ce se
intimpla. Putem amana proiectul de hotarare.
Gavrila Vasile sunt cetateni care nu au platit niciodata sa o desfintam .
Domnul Sas Alexandru nu este corect sa vorbesc de taxa pe mormant.
Un cetatean prezent in sala sa curate cei de la ajutor social.
Domnul Popent pe ce sau cheltuit bani pentru cimitir.
Domnul primar cimitirul a fost administrat de GOA.
Domnul Badea Gheorghe cred ca nu s-a inteles ce inseamna cheltuiala pentru
cimitir.Sunt deacord sa nu se plateasca taxa. Se propune amanarea proiectului.
Supun la vot proiectul de hotarare. Cu 16 voturi se aproba amanarea proiectului.
11 .Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de identificare a
beneficiarilor si a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru copiii de

gradinita proveniti din familii defavorizate.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii.Supune la
vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
12. Proiect de hotarare constituirea comisiei de negociere in vederea
stabilirii pretului de achizitie a unui teren necesar extinderii Cimitirului din
localitatea Marsa.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Badila Costin intreaba de ce a fost trecut in comisie.Nu vreau sa fac
parte din comisie.
Domnul David Adrian nu trebuie raport de evaluare.
Domnul Cermonea Daniel propunem completarea comisiei cu Klingeis Leopold
in locul lui Badila. Se supune la vot.Cu 16 voturi pentru se adopta hotararea.
13.Proiect de hotarare privind initierea unei documentatii de
urbanism Plan Urbanistic Zonal, in vederea Parcelarii terenului inscris in
CF Avrig 103342 nr.top. 22578/71/1/1/1/1 si reglementarea tramei stradale
aferenta strazilor Unirii, Raului, Sticlarilor din Orasul Avrig .
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Se trece la discutii.
Domnul David Adrian intreaba pe domnul primar. Cand le dati terenurile?Nu
mai dati vina pe Consiliul Local.
Domnul primar-exista o evaluare si trebuie facuta o documentatie pentru
dezmembrare.Aceiasi situatie pentru Marsa.
Domnul David Adrian cred ca va mai trebui deranjati cetateni, pentru ca noi
toleram aceste lucruri. In 2012 am adoptat o HCL si am aprobat 1000 mp pentru
fiecare familie.Este obligatoriu PUZ pentru acea zona.Domnul Badila Costin sa
clarificam un aspect cum se va valorifica acest teren.
Domnul Secretar informeaza despre modul cum se va rezolva aceste probleme.
Supune la vot proiectul de hotarare.Cu 16 voturi se adopta hotararea.
14. Proiect de hotarare privind achizitionarea serviciilor necesare
elaborarii Auditului Energetic si a Documentatiei de achizitie in vederea”
Modernizarii iluminatului public stradal in Orasul Avrig si localitatile
apartinatoare prin inlocuirea corpurilor de iluminat vechi cu aparate de
iluminat cu LED-uri echipate cu telegestiune .
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul David nu am vazut ofertele depuse in acest sens.
Domnul Teodorescu Dorel sa se faca o inventariere a strazilor.
Domnul Badila Costin scopul proiectului este achizitionarea unui audit
energetic.Este intrebat domnul Teodorescu daca poate face aceasta lucrare.
Domnul David Adrian este vorba despre caietul de sarcini pentru licitatie.Avem

birou de specialitate, avem societate de specialitate pe raza orasului. Supun la
vot proiectul de hotarare.Se respinge proiectul de hotarare.
15.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna martie 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Brana Emil propune presedinte pe domnul Badila Costin. Se
supune la vot .Cu 11 voturi se adopta hotararea.
Secretarul prezinta situatia cu prelungirea contractelor de inchiriere.
Consiliul Local este cel care aproba prelungirea.
Domnul David Adrian am realizat acest proiect si nu stiam de adresa
prefecturii.
Domnul Badila Costin explicatia este corecta.
Domnul primar contractele trebuie semnate printr-o clauza a unei licitatii,
prefectura da un exemplu vanzarea sau concesionarea se face prin licitatie
publica. Deasemenea completeaza domnul primar, adresa spune ca in baza
licitatiei.Arata ca trebuie facuta prelungirea in baza licitatiei.
Domnul Radu cetatean care asista la sedinta aduce in discutie achizitionarea
unui teren pentru extinderea bazinelor de apa.
Domnul Bujan Cristian ati aprobat constituirea unei comisii pentru verificarea
termopanelor la scoala Sacadate ce sa facut in acest sens. Domnule primar de
ce nu ati convocat comisia.Domnul primar nu vreau sa fac parte din acea
comisie.
Domnul David Adrian au fost 2 oferte cu teren pentru crese. Imaginea pe care o
aduceti orasului nu este ok.
Domnul Paraschiv multumeste ca au fost aprobati in buget sume pentru
Dutina.
Domnul David Adrian precizeaza fata de cei din zona Dutina, sa identifice toti
cetatenii si sa le inainteze la electrica. Cererile sa fie depuse la primarie.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile
sedintei pentru care semnam alaturat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
CERMONEA DANIEL IOAN

SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

