ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.11.023 / 27.04.2018
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 25 Aprilie 2018 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Avrig
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, republicata, cu
modificari si completari.
Sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 25 Aprilie 2018, a fost convocata
prin dispozitia nr. 350 / 2018 a Primarului Orasului Avrig, in conformitate cu art.39 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari.
La sedinta sunt prezenti 17 consilieri locali din 17 in functie,.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc. Glamboaca 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 –
consilier juridic, dna. Pavel Virginia – consilier juridic.
Dl.secretar constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Martie 2018 – se
voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta faptul ca sedinta ordinara va fi condusa de catre dl.consilier
Lazaroaie Lazar Teodor, ales presedinte de sedinta pentru luna Aprilie.
Dl.presedinte deschide sedinta, prezentand Dispozitia Primarului nr.350/2018 cu ordinea de zi
propusa :
1. 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 Martie 2018.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la
31.12.2017 al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2
3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin
diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2
4. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi situate la etajul
Salii Pavilion din Orasul Avrig catre Asociatia Culturala Traditii si obiceiuri Avrigene, cu
destinatia de sala de repetitii
Initiatori: consilierii locali- Raport comisia 1,3
5. Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig si orasul
Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2
6. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la
reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din oraşul Avrig.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1 ,2
7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000
mp tarla 141 parcela Nns.2.905 - zona Gruiuri .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- adresa-informarea nr.808/02.04.2018 a SC GOA SA Avrig privind repartizarea profitului
si plata dividendelor;
- Darea de seama privind activitatea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA , pentru anul 2017;

- adresa nr.17.269/29.03.2018 a Ministerului Turismului cu privire la solicitarea sprijinului
financiar pentru implementare Proiect “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului
si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig”;
- cerere acord amplasare steaguri publicitare magazine PROFI Avrig;
-cererea nr.10.077 / 18.04.2018 depusa de II.Jugarean Claudia Maria;
- Decizie OSIM de admitere a inregistrarii marcii – ANSAMBLUL FOLCLORIC PURTATA
AVRIGULUI;
- adresa nr.10.102/19.04.2018 a Asociatiei “Prietenii Avrigului”;
Dl.Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele 2 proiecte de hotarare:
1.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru „Reparatie strada Canepii, tronson Fabrica de Sticla-Moara” (asternere covor
asfaltic din orașul Avrig.
Initiator: primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investitia „Modernizare Str. Joagărului din orașul Avrig”
Initiator: primarul orasului
Dl.primar propune discutarea cu prioritate a problemelor pe care cetatenii prezenti in sala
doresc sa le prezinte, respectiv, dl.Cotofana, dl.Badila –reprezentant al Asociatiei Purtata
Avrigului.
Dl.Badea Gheorghe propune ca Asociatia Atitudine Civica sa-si expuna punctele de
vedere legate de ordinea de zi , inainte de supunerea la vot a acestora.
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completare adusa; se voteaza in
unanimitate;
Dl.presedinte da cuvantul d.lui Badila Costin, reprezentantul Asociatie Purtata Avrigului.
Dl.Badila Costin – voi avea 2 teme distincte: prezentarea unei parti din dansatorii
Ansamblului Purtata Avrigului- sunt 54 de copii inscrisi, care vin la repetitii. Am considerat ca
Primaria Avrig si Consiliul Local Avrig sunt partenerii orasului, alaturi de Purtatta Avrigului. Am
simtit o ingradire a activitatii ansamblului – reducerea bugetului, proiectul de hotarare pentru
darea in folosinta a spatiului . Purtatat Avrigului – partenerul traditional al Consiliului Local Avrig.
Fostul collaborator al ansamblului a intentionat sa deposedeze orasul de aceasta marca –
Purtata Avrigului. Va rog sa cantariti bine lucrurile , e vorba de un spatiu mic pentru 54 de copii;
va fi nevoie sa incepem repetitii de 2 ori pe saptamana, avem si inventarul in acea incapere. Tot
ce am avut de” impartit “ am avut cu dl.Zeicu. Va rog nu incercati sa limitati activitatea noastra in
detrimental altor care nu sunt din Avrig. Bucuria cea mai mare este ca am reusit sa inregistram
marca “Purtata Avrigului “la OSIM.
Dl.primar – a fost nevoie sa demonstram istoricul acestui ansamblu de acum 30-40 de
ani.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Cotofana din Avrig.
Dl.Cotofana – Referitor la drum de acces in zona Campsor vandut si apoi inchis; va
rugam sa ne rezolvati aceasta problema.
Dl.primar – concluzie – am verificat situatia in teren si situatia caietelor pentru punerile in
posesie – e vorba de un drum care nu apare pe nici o harta; intabularea e facuta correct, la o
prima vedere; acolo a fost o proprietate; Solutia, sa gasiti o alternativa, sa gasiti o fasie de teren
pe care sa o cumparati si sa o folositi ca si drum;
Dl.secretar- punerea in posesie acolo s-a facut pe Legea 18, intabularea s-a facut in baza
TP ; va ramane ca alternative sa folositi acces terenul din spate.
Dna.Jugarean Claudia – comerciant in Piata Agroalimentara Avrig- avem o solicitare la
dumneavoastra pentru inchiderea spatiului, pe care l folosim in Piata.
Dl.primar-Sa gasim o forma de contract de inchiriere a acestui spatiu.
Dna.viceprimar-Trebuie sa gandim ce vrem acolo: piata sau alee cu chioscuri.
Dna.Jugarean Claudia –Nu ne-am gandit la un chiosc
Dl.primar – Noi ar trebui sa gasim o solutie. Dna Jugarean si dna Atanasoaie folosesc
acele spatii; trebuie sa gasim o solutie unitara; sa gasim pe cineva care ne face o schita – o
propunere;
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.

Proiect de hotarare nr.1 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 Martie 2018.
Dl.presedinte solicita raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi la
31.12.2017 al Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 16 voturi pentru si 1 abtinere – dl.Stoica Daniel..
Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare
prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 101547-Avrig, nr.top 101547 localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta pes curt proiectul de hotarare.
Dl.secretar adduce la cunostinta faptul ca pentru acest proiect este nevoie de votul a 2/3
din numarul consilierilor locali.
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot . Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unei incaperi
situate la etajul Salii Pavilion din Orasul Avrig catre Asociatia Culturala Traditii si obiceiuri
Avrigene, cu destinatia de sala de repetitii.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.Jugarean Florin – in calitate de consilier local am fost multumiti de activitatea Purtatei
Avrigului; trebuie sa-I sprijinim sip e ei sa functioneze, legat de costume si Regulament, vom
reveni cu un proiect de hotarare in care sa reglementam si acest aspect.
Dl.secretar – pentru ca imobilul face parte din domeniul privat al orasului, e nevoie de 2/3
din numarul consilierilor in functie si pentru ca proiectul a starnit discutii si pentru ca e vorba de
persoana juridical, propun ca votul sa fie secret.
Dl.Badea Gheorghe imparte buletinele de vot.
Din comisia de numarare si validare a rezultatului votarii fac parte: dl.Badea Gheorghe,
dl.Jugarean Florin si dl.Klingeis Leopold.
Dl.Jugarean Florin - S-a votat cu 9 voturi pentru si 8 voturi impotriva.
Dl.secretar – proiectul de hotarare nu s-a aprobat.
Proiect de hotarare nr.5 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre orasul Avrig
si orasul Victoria pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar – se poate face acest serviciu si in alte zone.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.6 privind completarea anexei la HCL Avrig nr.19/2013 privind racordarea la
reţeaua electrică a persoanelor care reprezintă cazuri sociale din oraşul Avrig.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare.
Dl.presedinte – va fi vot secret; comisia de validare imparte buletinele de vot.
Se voteaza cu 16 voturi pentru si 1 abtinere.
Proiect de hotarare nr.7 privind inchirierea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 1.000
mp tarla 141 parcela Nns.2.905 - zona Gruiuri .
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta pe scurt proiectul de hotarare
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.9 privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru „Reparatie strada Canepii, tronson Fabrica de Sticla-Moara” (asternere covor
asfaltic din orașul Avrig.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.

Nu sunt discutii.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.10 privind aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia „Modernizare Str. Joagărului din orașul Avrig”
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.Stoica Daniel – Sunt 2 proiecte care vor duce la legarea a doua puncta – doua strazi.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.8 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2018.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.presedinte solicita propuneri pe presedintele de sedinta pentru luna mai 2018.
Dna. Florea Ramona Dorina il propune pe dl.Klingeis Leopold Alfred.
Se voteaza cu 16 voturi pentru si 1 abtinere – dl.Klingeis Leopold ..
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- adresa-informarea nr.808/02.04.2018 a SC GOA SA Avrig privind repartizarea profitului
si plata dividendelor;
S-a luat la cunostinta;
- Darea de seama privind activitatea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA , pentru anul 2017;
Dl.Stoica Daniel- Remarca : referitor la Ocolul Silvic Izvorul Florii, sunt plangeri ale unor
cetateni care doresc lemn de foc pe care sa-l transnsporte cu animalele proprii, care au fost
refuzati si trimisi la Ocolul de Stat
- adresa nr.17.269/29.03.2018 a Ministerului Turismului cu privire la solicitarea sprijinului
financiar pentru implementare Proiect “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului
si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig”;
S-a luat la cunostinta;
- cerere acord amplasare steaguri publicitare magazine PROFI Avrig;
S-a luat la cunostinta;
Dl.presedinte solicita avizul pentru amplasarea steagurilor; se acorda aviz favorabil;
- adresa nr.10.102/19.04.2018 a Asociatiei “Prietenii Avrigului”;
Dna Simona Popa propune ca in fiecare an sa fie sarbatorite cuplurile care implinesc 50
de ani de casatorie.
Dl.Farcas Gheorghe – Propun ca acest eveniment sa fie annual la Festivalul Florile
Oltului.
Dl.Brana Emil – Multumesc domnului Cermonea Daniel pentru sprijinul de la Romgaz,
sponsorizarea pentru echipamentele Centrului de Permanenta Avrig.
Dl.Stoica Daniel –Ne-am inteles pentru achizitionarea acelui defibrillator, am o
propunere pentru achizitionarea unei ambulante pentru Centru de Permanenta.
Dl.primar – Referitor la organizarea festivalului Florile Oltului, centrul orasului va fi
ravasit datorita lucrarilor stradii Gh.Lazar. E nevoie de gasirea unei alte locatii, spre
exemplu aici in jurul Pavilionului, daca sunteti de accord. Referitor la Baza Sportiva –
terenul mic, insa acolo nu este putere – energie electrica . O alta locatie – la Targ - -nu
este oportuna; O alta variant – parteneriat cu Palatul Brukenthal..
Dl.primar – referitor la SC CONA SA , activitatea ei, a fost somata cu privire la
lucrarile strazii Gh.Lazar, circulatia va fi inchisa. Singura varianta cu care dansii au venit ,
e dupa hala CFR Marsa, pe dig.
Dl.secretar- Nu ne putem implica intr-un segment de drum care nu ne apartine.
Dl.Bujan Cristian – intrebare pentru dl.Brana Emil : in ce faza se afla modificarea
Actului Constitutiv si al Statutului ale Asociatiei Balea Capra?
Dl.Brana Emil- Nu am fost convovcat inca.
`
Dl.presedinte –Nu mai sunt alte discutii, declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Lazaroaie Lazar Teodor
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