CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.16.132/30.06.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 29 Iunie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local
al orasului Avrig

Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 29 iunie 2017,
convocata prin dispozitia nr. 381/2017 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 conform art. 39 alin.(8) precum si art.42
alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.
La sedinta sunt prezenti 17 consilieri locali din 17 in functie.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti din loc.Sacadate si
Glamboaca, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, Asociatia Culturala Purtata
Avrigului-dl.Costin Badila , 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.
Presedintele de sedinta ales pentru a conduce sedintele lunii iunie este dl.Brana Emil
Vasile.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Mai 2017 – se
voteaza in unanimitate;
Dl.secretar face precizari cu privire la completarea ordinii de zi, in sensul ca exista trei
proiecte de hotarare suplimentare initiate de Primar .
Dl.secretar da cuvantul dlui.Brana Emil Vasile – presedinte de sedinta ales pt luna
Aprilie 2017.
Dl.Brana Emil Vasile - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.381/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
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 Mai 2017.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din raza de competenta a
Orasului Avrig, pentru anul scolar 2017-2018.
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Avrig
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei Orasului Avrig, membru ADI
ECO
Sibiu, incepand cu anul 2017
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren inscris in CF nr. 106610
Avrig nr. cad.106610, aferent unei constructii proprietate privata.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui sistem de monitorizare a autotvehicolelor
din dotarea Primariei orasului Avrig.
Initiatori: consilierii locali
7. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru intocmirea documentatiei de

dezmembrare a imobilului inscris in CF 107231 Avrig, nr.top 22578 / 5.
Initiator: Primarul orasului
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al orasului Avrig
in AGA al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind
respingerea plangerii prealabile inregistrata sub
nr.5391/06.03.2017, formulate de domnul Stoica Ilie impotriva HCL Avrig nr.59/129/2016,
HCL Avrig nr.60/130/2016 si HCL Avrig nr.61/131/2016.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulate de petentii Barna
Ioan si Barna Ana, impotriva HCL Avrig nr.36/28.02.2017.
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind
initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de administratie al
S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind
aprobarea organizării festivalului folcloric ” FLORILE
OLTULUI – 2017 – editia a 46-“a
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iulie 2017.
Initiator: Primarul orasului
DIVERSE:
-informarea Asociatiei Culturale Purtata Avrigului;
. adresa BULROM - Bucuresti cu privire la construirea unei statii de distributie
carburanti;
- adresa Institutiei Prefectului jud.Sibiu nr.8657/13.06.2017 privind Hotararile
Consiliului Local Avrig nr.73, 74, 75/2017;
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
(14) 1.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Rus
Radu – Florin.
Initiator: primarul orasului Avrig
(15) 2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului
rutier pe raza orasului Avrig.
Initiator: primarul orasului Avrig
(16) 3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.95/2017 privind
aprobarea lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara
Avrig”.
Initiator: primarul orasului Avrig
Dl.Jugarean Florin propune ca in aceasta sedinta sa fie discutat doar proiectul de hotarare
nr.14, urmnad ca in urmatoarea sedinta sa fie discutatae si celelalte doua proiecte de
hotarari , nr.15 si 16.
Dl.primar nu este de acord si propune discutarea tuturor proiectelor de hotarare
suplimentate.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea proiectelor de hotarare suplimentare,
respectiv retragerea de pe ordinea de zi a proiectului privind stabilirea unor masuri pentru
fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.
Se voteaza in unanimitate de voturi.
Domnul Secretar Grancea Mircea face urmatoarea precizare:In baza art.77 din Legea
nr.393/2002 privind statutul alesilor locali, citez” Art. 77. - (1) Consilierii judeţeni şi consilierii

locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în
problema supusă dezbaterii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să
anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod
obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consilierii judeţeni şi consilierii locali pot lua
parte la votul consiliului local, respectiv al consiliului judeţean, dacă se află în una dintre
situaţiile prevăzute de art. 57 alin. (41) şi art. 101 alin. (31) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.”
Se trece la discutarea ordinei de zi.
Presedintele de sedinte trece la oprdinea de zi :
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 Mai 2017.
Exista 3 avize din partea comisiilor de specialitate.Nu sunt alte discutii/dezbateri.Se supune
la vot. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
2.Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare din raza de competenta a Orasului
Avrig, pentru anul scolar 2017-2018.
Exista 3 avize din partea comisiilor de specialitate.Nu sunt alte discutii/dezbateri.Se supune
la vot. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Doamna Popa Simona Maria intreaba pe domnul consilier Klingeis Arnold daca Scoala
Postliceala va functiona din anul scolar 2017-2018.
Dl.Klingeis Arnold Gunter – in anul scolar nu va functiona, posibil anul viitor.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului oraşului Avrig
Exista 3 avize din partea comisiilor de specialitate.Nu sunt alte discutii/dezbateri.Se supune
la vot. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizaţiei Orasului Avrig, membru ADI
ECO
Sibiu, incepand cu anul 2017.
Domnul primar David Adrian Dumitru prezinta detalii ale proiectului de hotarare dupa care
domnul presedinte solicita avize ale comisiilor de specialitate.Exista 3 avize ale comisiilor de
specialitate.Nu sunt alte discutii.Se supune la vot.Cu 17 voturi se adopta hotararea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii imobilului teren inscris in CF nr. 106610
Avrig nr. cad.106610, aferent unei constructii proprietate privata.
Doamna Popa Simona din partea comisiei buget finante a avizat proiectul cu
amendamentul ca raportul de evaluare este din anul trecut si nu suntem deacord cu suma
rezultata in urma evaluarii.
Avand in vedere ca recent s-a vandul terenul de pe strada Garii nr.3 cu suma de 20 euro/mp
propunem ca cel putin acest pret sa se supuna la vot.
Comisia juridica face acelasi comentariu ca evaluarea depusa la dosarul sedintei este din
anul 2016, sa fie actualizata.
Exista aviz si din partea comisiei cultura.
Domnul primar proiectul a fost initiat in urma unei adresei din partea firmei SC
Ventureli SRL.Eu am promovat acest proiect cu valoarea rezultata in urma evaluarii din anul
2016.E la latitudinea Consiliului Local sa propune un alt pret.

Secretarul orasului.Este posibil sa comandam un alt raport de evaluare, vom face o
alta cheltuiala, iar raportul a nu fie aprobat. In situatia in care nu sunteti de acord cu raportul
de evaluare, puteti sa veniti cu o alta propunere ferma.
Domnul Stoica Daniel.Este o propunere din partea Comisiei buget finante de 20 euro.
Domnul secretar al orasului aduce la cunostinta consilierilor faptul ca proiectul de
hotarare vizeaza domeniul privat al orasului, este nevoie de 2/3 din numarul consilierilor si
de asemenea e nevoie de votul secret deoarece e vorba de o persoana.
Domnul Brana Emil a supus la vot amendamentul propus de comisia buget finante
privind pretul de 20 euro. Se supune la vot amendamentul si se voteaza cu 13 voturi pentru
si 4 abtineri (Stoisor Ciprian, Paraschiv Alexandru, Popa Simona si Klingeis Arnold)
Se trece la votul secret.Domnul presedinte imparte buletinele de vot pentru proiectul nr.5.
Domnul Paraschiv Alexandru Se abtine de la vot. S-au impartint 16 buletine de vot.
Se supune la vot proiectul de hotarare si se adopta hotararea cu 12 voturi pentru. Doua
voturi contra si doua voturi nule.O abtinere care se centralizeaza la voturi contra.
6. Proiect de hotarare privind achizitionarea unui sistem de monitorizare a autotvehicolelor
din dotarea Primariei orasului Avrig.
Exista 3 avize din partea comisiilor de specialitate. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Domnul primar propune sa nu se mai instaleze sistem de monitorizare pe SB 01 POA
ca se va casa.
Se voteaza cu 17 voturi pentru.
7. Proiect de hotarare privind acordul de principiu pentru intocmirea documentatiei de
dezmembrare a imobilului inscris in CF 107231 Avrig, nr.top 22578 / 5.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul secretar arata ca terenul respectiv se regaseste ca si categorie de
folosinta-strada-dupa dezmembrare vom demara procedura de trecere din domeniul public
in privat si de vanzare. E nevoie de votul a 2/3 din numarul consilierilor.
Se voteaza cu 17 voturi pentru.
8. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local al orasului Avrig
in AGA al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Jugarean Florin informeaza ca nu mai doreste sa fie reprezentantul UAT
Avrig in AGA , SC GOA Avrig.
Domnul Paraschiv Alexandru informeaza ca la proiectele 8,9,10 si 11 , consilierii PMP
se vor abtine de la vot.
Presedintele de sedinta solicita sa se faca propuneri pentru reprezentantul Consiliului Local
Avrig in AGA .
Domnul Stoisor propune pe Klingeis Arnold care refuza sa fie ales.
Domnul Badea Gheorghe il propune pe domnul Bucur Costica.
Domnul secretar informeaza ca persoana propusa se va abtine de la vot, iar votul va
fi secret. Mai sunt si alti consilieri care se abtin de la vot in afara de cei trei consilieri PMP?
Domnul Stoica Daniel motiveaza de ce se abtine. Se trece la vot secret.Cu 12 voturi
pentru, un vot contra si 4 abtineri (Bucur Costica si cei trei de la PMP.)
9. Proiect de hotarare privind
respingerea plangerii prealabile inregistrata sub
nr.5391/06.03.2017, formulate de domnul Stoica Ilie impotriva HCL Avrig nr.59/129/2016,
HCL Avrig nr.60/130/2016 si HCL Avrig nr.61/131/2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul secretar informeaza ca persoana care se va vota se abtine de la vot, iar votul
vas fi secret. Mai sunt si alti consilieri care se abtin de la vot in afara de cei trei consilieri
PMP?
Se trece la vot secret.Se aproba proiectul de hotarare cu 11 voturi pentru, 1 vot contra, 2

voturi nule si 3 abtineri (cei trei consilieri PMP).
10. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulate de petentii Barna
Ioan si Barna Ana, impotriva HCL Avrig nr.36/28.02.2017.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Barna Junior (fiul familiei solicita sa ia cuvantul).Acesta a prezentat situatia
precedenta si aduce la cunostinta ca in cazul in care va pierde procesul aflat pe rol, va
solicita daune deoarece nu s-a rezolvat situatia in atatia ani. Aduce acuze secretarului
orasului deoarece nu a fost informat corect Consiliul Local.
Domnul primar: Dumneavoastra faceti aceste acuze pentru a intimida colegii.
Acuma se voteaza cu vot secret.
Domnul secretar: Parerea mea e ca dumneavoastra incercati sa induceti o stare de
nesiguranta, azi indreptam gresala respectiv vom vota cu vot secret.
Se abtin de la vot consilierii locali: Popa Simona , Jugarean Florin , Lazaroaie Lazar Teodor
si cei 3 consilieri PMP.
Se trece la vot secret. Se voteaza cu 10 voturi pentru, 6 abtineri si 1 vot contra.
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind
initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor pentru Consiliul de administratie al
S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Consilierii PMP declara ca se abtin de la
vot. Domnul secretar informeaza ca si consilierii Badea Gheorghe si Popa Simona
care au facut parte din comisia de selectie se vor abtine de la vot. Va fi vot secret.
Domnul primar nu fost nici macar remunerati si nu au avut un interes in problema
supusa dezbaterii.Se trece la vot secret.
Domnul Klingeis Arnold consider ca comisia a modificat rezultatele de la un moment
la altul .
Doamna Popa Simona am fost in comisie si totul a fost foarte corect.
Domnul Klingeis Arnold nu mai aveti credibilitate
Se trece la vot.secret.Cu 10 voturi pentru, 2 voturi contra si 5 abtineri, s-a adoptat hotararea.
12. Proiect de hotarare privind
aprobarea organizării festivalului folcloric ” FLORILE
OLTULUI – 2017 – editia a 46-“a
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar: Din comisia pentru organizarea evenimentului fac parte si consilieri
locali.Este eveniment prevazut pe agenda culturala a orasului pentru anul 2017, avem
prevederi bugetare, dorim sa avem si activitate culturala in Avrig.
Se trece la vot. Cu 14 voturi pentru, 3 abtineri Stoica Popa S, Badila Radu, s-a adoptat
hotararea.
Presedintele de sedinta propune ca proiectul cu presedintele de sedinta sa se
discute la final.
14.Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta domnului Rus Radu – Florin.
Comisia juridica avizat cu propunerea de 5.000 lei
Domnul Badea Gheorghe propune suma de 7.000 lei deoarece este angajat la
Primaria Avrig.Nu mai sunt alte propuneri.
Doamna Popa Simona ma abtin de la vot pentru ca suntem rude.
Domnul secretar roaga sa se voteze cu vot secret.
Exizta doua propuneri.Presedintele de sedinta supune la vot cuantumul ajutorului de urgenta.
Pentru 5.000 lei 2 voturi pentru
Pentru 7.000 lei 16 voturi pentru si o abtinere.
Sa trecut la vot secret.Cu 15 voturi pentru, 1 vot contra si o abtinere, s-a adoptat hotararea.
16. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.95/2017 privind aprobarea
lucrarilor de Reparatii si inlocuire copertina, gard si poarta “Piata Agroalimentara Avrig”.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare. S-a supus la vot. Cu 17 voturi pentru s-a
adoptat hotararea.
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iulie 2017.
Exista avize de la toate comisiilor de specialitate.
Domnul secretar informeaza ca deoarece proiectul vizeaza persoane, va trebui sa
votam cu vot secret.
Domnul Stoisor Cristian propune pe doamna Berghea Ramona.
Domnul secretar arata ca doamna Berghea se va abtine de la vot. Cu 13 voturi
pentru, 3 impotriva si o abtinere se adopta hotararea.
Dl.presedinte-Propune discutarea adreselor si solicitarilor de la diverse.
- -informarea Asociatiei Culturale Purtata Avrigului;
Dl.Farcas Gheorghe doreste sa cunoasca motivele pentru care s-a incheiat contractul dintre
Asociatia Culturala Purtata Avrigului si coregraful Ovidiu Zeicu.
Dl.Paraschiv Alexandru mentioneaza ca aceasta situatie nu este problema Consiliului
Local Avrig.
Domnul presedinte da cuvantul doamnei av.Alina Balaciu , care doreste sa faca
cateva precizari referitoare la situatia Ansamblului Purtata Avrigului.
Dna.av.Alina Balaciu-Exista 3 posibilitati pe care Primaria orasului Avrig sa si le
asume pentru perpetuarea acestui ansamblu.DSaca aveti incredere in experienta mea
profesionala, va propun sa gasim o solutie, cea mai convenabila pentru oras si Consiliul
Local.
Dl.Badila Costin-reprezentant al Asociatiei Culturale Purtata Avrigului-Asociatia nu
este o forma oculta; impreuna cu comisia Consiliului Local pentru cultura am infiintat aceasta
asociatie; ansamblul a fost dus inainte, nu de mine ci de o gramada de oameni: dl.Valeanu,
dl.Krutofist,. Culmea e ca a functionat foarte bine 3 ani. Ce s-a intamplat in ultima luna de
zile, imi depaseste puterea de a putea realiza. Azi am dispus sa se achite toate sumele ce i
se datoreaza domnului coregraf Zeicu. Nu dorim nici un conflict, nici cu dl.Zeicu, nici cu
dansatorii. Atitudinea noastra a fost rezervata tocmai pentru ca nu dorim un conflict. E
decizia Consiliului Local daca doreste sa continue activitatea prin asociatie.
Dl.presedinte da cuvantul domnului coregraf Zeicu.
Dl.Zeicu sustine faptul ca din tot ce s-a discutat , doamna avocat Alina Balaciu a gasit cea
mai buna varianta .
Dl.Zeicu-Noi ansamblul, nu mai vrem sa continuam colaborarea cu Asociatia; ar fi un mod
defectuos. Noi, ansamblul, dorim sa infiintam o noua asociatie cu care sa putem continua :
parintii dansatorilor, doamna avocat, membrii ai Consiliului Local. Am facut o notificare prin
avocat, pentru drepturile mele. Sunt colaboratorul lor pana in data de 16 iulie 2017.
Dl.primar- in ultima sedinta a Consiliului Local, s-a decis sa se puna la dispozitia
asociatiei aceasta sala; am spus ca voi pune la dispozitie aceasta sala, cu conditia ca ea sa
fie libera. Sala de sus se preteaza pentru activitatea de dansuri. Cand nu vi s-a dat sala?
Noi am avut un contract de inchiriere pentru sala. Vinerea trecuta , noi aveam deja notificare
pentru incetarea contractului .
Dl.Badea Gheorghe – ati folosit dansatorii, copiii.
Dl.presedinte - . adresa BULROM - Bucuresti cu privire la construirea unei statii de
distributie carburanti;
Dl.primar-Nu stiu sigur daca doresc sa cumpere sau sa inchirieze.
Dl.Florea Gheorghe-sunt linii de inalta tensiune acolo, nu se preteaza;
Dl.Jugarean Florin propune domnului primar, sa indrume societatea respectiva
pentru identificarea lator terenuri, spre granita administrativa a orasului Avrig cu comuna
Porumbacu de jos, unde sunt terenuri disponibile.
Dl.presedinte - adresa Institutiei Prefectului jud.Sibiu nr.8657/13.06.2017 privind
Hotararile Consiliului Local Avrig nr.73, 74, 75/2017;

Dl.presedinte da cuvantul doamnei av.Alina Balaciu.
Dna av Alina Balaciu. – Stabiliti prin Regulament criteriile in baza carora se pot face
finantarile. Toata lumea trebuie sa stie care sunt regulile jocului. Haideti sa colaboram
impreuna. Referitor la Valea Avrigului, doresc sa particip financiar pentru montarea unor
panouri de panotaj.
Dl.presedinte multumeste doamnei avocat pentru interventia avuta.
Dl.presedinte prezinta adresa depusa in ziua sedintei de catre societatea Daniel
Trading, cu privire la taxele propuse in proiectul de hotarare retras de catre dl.primar, privind
stabilirea unor masuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza orasului Avrig.
Dl.presedinte declara sedinta inchisa, ordinea de zi fiind epuizata.

Presedinte de sedinte
Brana Emil Vasile

Contrasemneaza
Secretar
Grancea Mircea

