PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr._______ / __________2016

PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 25
martie 2016, convocata de primarul orasului prin dispozitia nr. 153/21.03.2016
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 14 consilieri din 17 in functie. Lipseste motivat
domnul Grama Vasile, Klingeis Leopold, doamna Berghea Ramona a ajuns la
sedinta dupa aprobarea proiectelor de hotarare de pe ordinea de zi. Participa
domnul secretar al orasului Mircea Grancea, cons.jr Pavel Virginia.Deasemenea
participa un numar de 15 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 februarie 2016, deasemenea procesul verbal al celor doua
sedinte extraordinare din 3 si 29 februarie 2016. Se supune la vot.Se voteaza cu
13 voturi primul proces verbal si cu 7 voturi procesul verbal din 29.02.2016.
Domnul presedinte deschide sedinta apoi prezinta dispozitia primarului
de convocare cu ordinea de zi si suplimentarea ordinei de zi, cu cele trei
proiecte dupa cum urmeaza:
 1.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui teren in
vederea extinderii Cimitirului din localitatea Marsa si atestarea la domeniul
public al Orasului Avrig.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de stingere a
obligatiei prevazuta in Sentinta Civila nr.595/2013a Judecatoriei Avrig.
3.Proiect

de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi si
parteneriate
ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor
cultural-sportive, in anul 2016.
4.Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL 34/29.02.2016
privind ajustarea tarifelor si taxelor pentru serviciile conexe serviciului de
salubrizare prestat de S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.

5. Proiect de hotarare  pentru mentinerea destinatiei de caserie a



apartamentului nr.3, bl.B, Sc.1 Marsa.
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.
 7.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al
Orasului Avrig pentru prelungirea prin act aditional a contractului de inchiriere
nr.11/18.12.2008 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si SC Alpin Serv SRL
8.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna aprilie 2016.
DIVERSE:
-adresa nr.780/14.03.2016 a Parohiei Ortodoxe Romane Bradu
-adresa nr.3512/18.03.2016 a Parohiei Glamboaca
-adresa nr.188/27.01.2016 a SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA
-adresa nr.1274/1.02.2016 a Biserici Evanghelice Lutherana Sacadate
-oferta nr.3339/15.03.2016 a doamnei Muller Elena
-raportul nr.2801/2.03.2016 intocmit de Centrul de Informare Turistica
-oferta SC ENEV SRL Avrig privind alimentarea cu energie electrica a
obiectivului pirtie schi
Proiecte suplimentare:
1.Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) in vederea realizarii investitiei Reabilitare si
modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ”Reparatie capitala strada Bisericii Avrig”
3. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.20/2016
privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei
lemnoase pe picior, intocmita de Ocolul Silvic Izvorul Florii RA Avrig
Se supune la vot. Cu 13 voturi se aproba ordinea de zi si suplimentarea ei.
Domnul presedinte da cuvantul doamnei Aldea Cristina care informeaza despre
adresa Ministerului Dezvoltarii privind Modernizarea salii de festivitati de la
Liceul Tehnologic din Marsa .
Domnul David Adrian arata ca proiectul a fost avizat in comisia buget finante si
il vom dezbate cand ii vine rindul pe ordinea de zi.Multumeste pentru
prezenta-rea facuta de doamna Aldea Cristina. Nemaifiind alte probleme se trece
la ordinea de zi.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui teren in
vederea extinderii Cimitirului din localitatea Marsa si atestarea la domeniul
public al Orasului Avrig.

Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul David Adrian avand in
vedere ca a fost in comisia de negociere a prezentat cazul.Nefiind discutii supun
la vot proiectul de hotarare. Cu 13 voturi se adopta hotararea .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea modalitatii de stingere a
obligatiei prevazuta in Sentinta Civila nr.595/2013a Judecatoriei Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul David Adrian arata ca avem posibilitatea de a recupera o parte din sume
prin valorificarea terenului catre vecini.
Domnul Mircea Constantinescu intreaba care este vina noastra pentru acest
teren.
Domnul secretar arata ca este o sentinta ramasa definitiva si de aceea trebuie sa
o punem in aplicare.
Supune la vot proiectul de hotarare.Cu 11 voturi s-a adoptat hotararea in forma
propusa.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi si
parteneriate
ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor
cultural-sportive, in anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul David Adrian propune citeva amendamente care au fost propuse la
comisia buget finante.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu modificarile aduse de comisia buget
finante.Cu 13 voturi se adopta hotararea.
4.Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL
34/29.02.2016 privind ajustarea tarifelor si taxelor pentru serviciile conexe
serviciului de salubrizare prestat de S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul Sas Alexandru
intreaba de ce sa marim preturile, respectiv tarifele prin scaderea TVA-ului.
Consilierii care au sustinut proiectul de hotarare cu aprobarea tarifelor conexe au
sustinut proiectul ca fiind util.
Nemeifiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare. Cu 9 voturi
pentru se adopta hotararea.
La sedinta ajunge domnul Gavrila Vasile.
5. Proiect de hotarare pentru mentinerea destinatiei de caserie a
apartamentului nr.3, bl.B, Sc.1 Marsa.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nemeifiind alte discutii se
supune la vot proiectul de hotarare. Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
Domnul David Adrian arata ca pentru acest spatiu este necesar sa se faca toate
operatiunile ca si la Primarie.
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.
Pentru acest proiect de hotarare domnul Badea Gheorghe a propus sa se
prezinte un raport privind veniturile si cheltuielile privind
aceasta
cultura.Domnul David Adrian cu acest teren s-a facut cheltuieli de amenajare,
plantare puieti.
Va rugam sa ne prezentati un raport in ceea ce privesc
veniturile si cheltuielile.
Domnul Teodorescu Doru am prezentat aceasta situatie la sedinta AGA,
inca de la infintarea culturii.
Domnul Badila Costin am inteles insa dorim sa primim un raport cu chltuielile
efectuate.
Domnul David Adrian dorim sa stim cit a costat aceasta plantatie.
Domnul Constantinescu Mircea intraba daca mai avem o astfel de plantatie de
miscantus pe raza orasului.
Domnul Teodorescu Doru raspunde ca da mai exista si alta plantatie.
Domnul Francu Dan intreaba daca plantatia dinspre Marsa este valabila.
Domnul Badila Costin mai este o plantatie care nu a recoltat-o nimeni.
Domnul David Adrian din raport sa rezulte cit au costat butasii pentru aceasta
plantatie .
Proiectul de hotarare se va amana pana la completarea cu raportul de cheltuieli.
7.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local
al Orasului Avrig pentru prelungirea prin act aditional a contractului de
inchiriere nr.11/18.12.2008 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si SC
Alpin Serv SRL
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nefiind discutii se supune la
vot proiectul de hotarare. Cu 13 voturi se adopta hotararea.
8.Proiect de hotarare privind intocmirea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventii (DALI) in vederea realizarii investitiei Reabilitare si
modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Marsa.
Exista 2 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul David Adrian am ascultat prezentarea doamnei Aldea Cristina si
consideram ca trebuie sa alocam acesti bani . Nefiind alte discutii se supune la
vot proiectul de hotarare. Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului de investitii ”Reparatie capitala strada
Bisericii Avrig”
Exista 2 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul David Adrian se
vor purta discutii pana unde vor merge lucrarile pe aceasta strada.Vom avea
nevoie de avize de la drumuri natrionale si CFR pentru portiunea din apropierea
liniei CFR.
Domnul David Adrian solicita sa se tina cont de ridicarea caminelor de la
canalizare la nivelul drumului.Nemeifiind alte discutii presedintele de sedinta
supune la vot proiectul de hotarare. Cu 14 voturi se adopta hotararea.

10. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig
nr.20/2016 privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a
masei lemnoase pe picior, intocmita de Ocolul Silvic Izvorul Florii RA Avrig
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nefiind discutii presedintele
de sedinta supune la vot proiectul de hotarare cu completarile introduse in fisa
de calcul. Cu 13 voturi pentru se adopta hotararea.
11.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna aprilie 2016.
Domnul Badila Costin va rog sa faceti propuneri pentru presedinte de
sedinta al lunii aprilie 2016.Domnul Cermonea Daniel Ioan propune pe domnul
ing.Badea Gheorghe.
Se supune la vot propunerea. Cu 13 voturi pentru domnul Badea Gheorghe se
alege presedinte de sedinta pentru luna aprilie 2016.
Se trece la diverse:
Domnul Badila Costin prezinta solicitarile bisericilor de pe ordinea de zi, pentru
sume banesti:
-adresa nr.780/14.03.2016 a Parohiei Ortodoxe Romane Bradu
-adresa nr.3512/18.03.2016 a Parohiei Glamboaca
-adresa nr.1274/1.02.2016 a Biserici Evanghelice Lutherana Sacadate
Domnul David Adrian informeaza ca domnul primar a sunat la preoti sa depune
cerere pentru ajutor financiar.
Domnul Badila Costin conform bugetului local pe anul 2016 sa se faca raspuns
ca nu sunt sume alocate in bugetul anului 2016 pentru biserici.
Domnul Badila Costin sa se faca adresa la GOA sa solicite spatiu de la Apa
Canal.
-adresa nr.188/27.01.2016 a SC Gospodarire Oraseneasca Avrig SA
Domnul secretar arata ca urmeaza sa se analizeze adresa si sa se faca un proiect
de hotarare pentru modificarea bunurilor de retur cu apa canal si apoi se poate
dispune de acel teren.
Domnul David Adrian lista trebuie aprobata de SC Apa Canal SA.
Domnul secretar daca adoptam hotarare a consiliului local se poate rezolva
situatia.
Domnul presedinta Badila Costin se trece la oferta nr.3339/15.03.2016 a
doamnei Muller Elena .
Cred ca ar trebui sa propunem un raport de evaluare.
Domnul David Adrian cred ca ar trebui sa discutam si cu ceilalti vecini pentru
extindere, apoi sa se faca o evaluare.
Domnul Badila Costin arata faptul ca doamna Moldor Mirela a depus un
raportul inregistrat sub nr.2801/2.03.2016 privind activitatea Centrului
de
Informare Turistica
Domnul Badila Costin arata ca oferta SC ENEV SRL Avrig privind alimentarea
cu energie electrica a obiectivului pirtie schi a fost discutata la aprobarea

bugetului si nu mai trebuia prezentata Consiliului Local.
Domnul Badila Costin da cuvantul domnului Bujan Cristian, care intreaba cine
s-a ocupat de convocarea sedintei extraordinare din 29.03.2016.
Domnul secretar arata ca de convocare s-au ocupat consilierii care au convocat
sedinta.
Domnul Popentiu am impresia ca se cheltuiesc prea multi bani pentru
publicitatea Palatului Brukenthal. Deasemenea cred ca trebuie sa observati ca nu
este spatiu suficient pentru desfasurarea sedintelor Consiliului Local deoarece
stau cetatenii in picioare.Sa luati hotararea ca sedintele sa se tina in spatiu
adecvat pentru a avea acces si persoanele cu handicap. Deasemenea va rog sa
analizati citi oameni trebuie sa aveti la impozite si taxe ca merge cam incet cu
incasarea, deasemenea sa se afiseje instructiuni privind completarea
formularelor la impozite si taxe.
Domnul Badila Costin bani exista dar nu se utilizeaza unde ar trebui.
Am auzit ca s-a anuntat incetarea raportului de munca al domnului Boldog
Elemer.
Domnul Boldog Elemer cred ca angajatorul trebuia sa ia masuri mai de mult nu
angajatul.
Domnul Mares pune citeva intrebari legate despre padurea orasului.
Deasemenea una din probleme este fapul ca in zona Barcaci s-a taiat padurea
desi 200 m de la virf nu se taie lemn deloc. Avand in vedere ca este padurea
orasului sa se faca public raportul privind veniturile si cheltuielile.
Domnul Badila Costin toti bani rezultati de la paduri intra la bugetul Orasului.
Domnul David Adrian intreaba daca s-a facut punerea in posesie pentru cele 247
ha padure obtinute prin sentinta.
Domnul Sas Alexandru prezinta cererea domnului Stan Aurel referitor la
atribuirea unei suprafate de teren de pasunat pentru animale.
Domnul Badila Costin va trebui sa gasim o solutie pentru acest cetatean.
Domnul Cermonea Daniel intreaba comisia de pasunat daca mai avem teren
pentru inchiriat.
Domnul David Adrian la solicitarile anului 2007 a facut contracte de inchiriere
pentru pasune, nu mai avem terenuri disponibile.
Domnul Badila Costin vom analiza cererea saptamana viitoare si va primi un
raspuns.
Domnul Bujan Cristian exista contracte de inchiriere si cetatenii nu au animale.
Domnul Badila Costin nu am organizat sedinta de pasunat pentru anul 2016.
O doamna prezenta la sedinta intreaba de ce nu s-a efectuat un parc de joaca
pentru copii.
Domnul Vlaicu Cristinel in urma sedintei de fond funciar s-a luat hotararea sa se
faca plan parcelar in zona Dobrotesti, ce s-a rezolvat?
Domnul secretar informeaza ca nu sunt alocate sume banesti pentru parcelare
acolo unde se constata eroori.

Nemai fiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile
sedintei pentru care semnam alaturat.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BADILA COSTIN

SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

