CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.16.284 / 02.12.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 29 Noiembrie 2016, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului
Avrig.
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 29 noiembrie 2016, convocata de
Primarul orasului Avrig, prin Dispozitia nr. 679/23.11.2016 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 dispozitiile 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.
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc .consilierii locali: Aldea Adrian si Lazaroaie Lazar Teodor..
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti alesi din loc.Sacadate si Glamboaca,
reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu-ziar Info Avrig, dl.Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic
Izvorul Florii.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa Georgeta –
compartiment juridic -Consiliul local Avrig, dna Pavel Virginia – compartiment juridic..
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 31 Octombrie 2016 – se
voteaza in unanimitate;
Dl.secretar solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta,
avand in vedere Proiectul de hotarare nr.1.
Dl.Stoisor Ciprian il propune pe dl.Klingeis Leopold Alfred – presedinte de sedinta pentru sedinta
ordinara a lunii noiembrie.
Dl.Stoisor Ciprian prezinta avizul comisiei pentru servicii, gospodarire comunala, transportul urban,
protectia mediului, ordine publica, juridica si de disciplina, la Proiectul de hotarare nr.1; comisia a avizat proiectul
cu rmatorul amendament: “ Incepand cu luna decembrie, Presedintele de sedinta sa fie numit prin rotatie de la
fiecare grup politic, astfel fiecare consilier sa fie presedinte de sedinta de cel putin 2 ori in mandat “.
Se supune la vot propunerea facuta de dl.Stoisor, pentru Proiectul de hotarare nr.1, respectiv: dl.Klingeis
Leopold Alfred – presedinte de sedinta pentru sedinta ordinara a lunii noiembrie, precum si amendamentul
comisie.
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 1 abtinere.
Dl.presedinte da citire Dispozitiei nr.679/2016, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna noiembrie 2016.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind preluarea bunurilor rezultate din investitiile in cadrul Proiectului “Extindere si
reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Sibiu si Brasov “ si transmiterea in concesiune
Operatorului Regional – S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici D.A.L.I. “Consolidare cladire
existenta, extindere, amenajari interioare la Casa de Cultura Avrig “
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.200 lei din bugetul local al Orasului Avrig pentru
acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2016.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori persoane juridice, radiati din
Registrul Comertului.
Initiator: Primarul orasului
7. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata unor taxe locale, a domnului Radu Gelu Nicolae.
Initiator: Primarul orasului
8. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vânzare a pomilor de Crăciun.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe picior si a preturilor de
pornire la licitatie a acesteia.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a modalitatii de valorificare a
acesteia, pentru anul 2017 .
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de circulatie in orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind aprobarea chiriei pe anul 2017 pentru locuintele ANL din blocul T2 Marsa
str.Carpati nr.2.
Initiator: Primarul orasului

13. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului pentru realizarea unui skatepark in orasul Avrig.
Initiator: viceprimarul orasului
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
15. Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Construire capela mortuara P si amenajari exterioare – alei in orasul Avrig”.
Initiator: Primarul orasului`
16. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.73/143/2016 privind prelungirea contractului de
inchiriere nr. 2159/26.04.2001 incheiat intre Orașul Avrig și S.C ORANGE ROMANIA S.A.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local Avrig, in
ordinea crescatoare a varstei .
Initiatori:consilieri locali PMP
DIVERSE:
- solicitarea consilierilor PMP Avrig cu privire la lucrari de reparatii/modernizare strazi in orasul Avrig;
- adresa Liceului Teoretic Gheorghe Lazar cu privire la cadourile de Craciun pentru elevi;
- oferta vanzare imobil-constructii si teren – dl.Grama Vasile Wilhelm;
-solicitarea SC Venturelli Prod SRL-referitoare la cumparare imobil – teren 297 mp;
- solicitarea RDS-RCS pentru inchiriere teren domeniul public/privat al orasului Avrig;
- adresa nr.1090/18.11.2016 a Scolii Gimnaziale Avrig pentru acordare sprijin intocmire SF
–reamenajare curte – teren sport;
-solicitarea dlui.Meres Gheorghe pentru sprijin financiar ;
-informare referitoare la cursul de formare al politistilor locali din perioada 5 decembrie 2016 – 3 martie
2016;
Dl.primar: propune discutarea cu prioritate a proiectelor de hotarare nr.8, 9 si 10, deoarece in sala este
prezent dl. Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic Izvorul Florii.
Se supune la vot cu ordinea de zi modificata; se voteaza cu 15 voturi pentru;
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.2 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Dl.primar prezinta Proiectul de hotarare nr.2.
Dl.Soica Daniel: referitor la cap.70.02., nu inteleg, daca puteti explica dle.primar.
Dl.Primar: 59 mii se duc la acest capitol; e vorba de serviciul pentru administrarea domeniului public si
privat al orasului.; din cei 313 mii lei pentru persoanele cu handicap, noi avem acele sume, si in acest fel le
ducem la constructie capela Avrig- 100 mii; apoi 100 mii la salubritate; 59.800 la serviciul de administrare
domeniul public al orasului si 40.200 pentru cadouri elevi;
Dl.Stoica: capitolul protectia mediului pt salubritate alocam 1 miliard si din cate stim serviciile de
salubritate se asigura de la fiecare cetatean.
Dl.primar – asiguram plata facturilor pentru SC GOA SA
Dl. Badea – Din cei 313 mii lei de ce sa nu face aport de capital la Enev pentru investitia care e
prevazuta in solicitarea lor?
Dl.primar: In consiliul de administratie la Enev s-a discutat am incercat solutii pentru Enev, le-am dat
comenzi, lucrari extindere retea zona Dutina, credeam ca le-am asigurat ceva de lucru; si lampile de la Mirsa,
dar poate fi o propunere de a dvs-aport capital Enev.
Dl.Stoica: 59 mii - sa-I mutam la capitolul reparatii strazi.
Dl.primar- anul se incheie si nu vor putea fi rezervati; excedentul bugetar de la anul va fi folosit in
aceasta directive.
Dl.Klingeis Arnold-rectificarea pentru Enev cu care sunt de accord; investitia la transformatorul de pe
Valea Avrigului; stalpii-cutiile, lampile din Mirsa, sa fie schimbate; e propunerea mea, pe care doresc sa o
consemnati.
Dl.presedinte - cine este de acord cu cei 100 mii pt aport capital Enev? Se voteaza cu 15 voturi pentru;
Dl.presedinte - cine este de acord cu propunerea dlui.Stoica Daniel-pt alocare suma la investitii- Se
voteaza cu 3 voturi pentru;
Domnul primar propun sa nu votati acest amendament,faceti un calcul matematic si vedeti ca nu se
poate.
Domnul primar 100 mii lei ptr.ENEV din 464 mii-nu
40200 cadouri nu
446 mii asistenta sociala cu 21 mii
Solutia este pentru ENEVsa reducem banii prinsi de la capela care au fost prinsi generic pentru
semnarea contractului.
-de la salubritate-20.000
-de la capela-40.000
-locuinte servicii, dezvoltare publica-40.000
Se supune la vot proiectul de hotarare.14 voturi pentru, 1 abtinere Stoica.
Dl.presedinte: 8. Proiect de hotarare privind aprobarea pretului de vânzare a pomilor de Crăciun.

Domnul Stoica: noi trebuie sa stabilim preturile sau este o reglementare?
Domnul Prodan: nu trebuie sa stabiliti pretul insa noi va aducem la cunostinta.Exista trei avize ale
comisiilor de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor de referinta a masei lemnoase pe
picior si a preturilor de pornire la licitatie a acesteia.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Prodan Ovidiu: acest proiect se refera la formula de calcul pe care dumneavoastra a-ti
aprobat-o.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 10. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului masei lemnoase si a modalitatii de
valorificare a acesteia, pentru anul 2017.Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Prodan Ovidiu prezinta proiectul de hotarare.
Domnul Paraschiv Alexandru: sa nu mai intimpinam problema cu lipsa lemnului de foc.
Domnul Prodan Ovidiu: de acuma nu vor mai fi probleme cu lipsa lemnului de foc, de acuma se pot
depune cereri.
Domnul Bujan Cristian cu impaduririle cum stam domnul Prodan?
Domnul Prodan Ovidiu: cu impaduririle se cheltuieste foarte mult. Anul trecut au fost plantati 171.000
puieti-locul 3 in tara.
Domnul primar confirma ca la Bradu se fac impaduriri.
Domnul Prodan Ovidiu se planteaza si o spun cu mindrie.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 3. Proiect de hotarare privind
preluarea bunurilor rezultate din investitiile in cadrul
Proiectului “Extindere si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Sibiu si Brasov “ si transmiterea
in concesiune Operatorului Regional – S.C. Apă Canal S.A. Sibiu.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Se trecde la discutii.
Domnul primar este vorba de toate investitiile pe care Apa Canal le-a facut in ultimii 2 ani in Avrig si
Marsa, suntem obligti sa preluam bunurile si apoi sa le transmitem la Apa Canal.
Domnul secretar este novoie de 2/3 din voturi pentru a adopta hotararea.
Se supune la vot proiectul de hotarare. Cu 12 voturi pentru, 1 vot impotriva Stoica si 2 abtineri Paraschiv
si Badila.
Dl.presedinte: 4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici D.A.L.I.
“Consolidare cladire existenta, extindere, amenajari interioare la Casa de Cultura Avrig “.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar la comisii am pus o harta sa se vada mai bine modificarile aduse.Acest proiect cu casa
de cultura il vom transmite la CNI .Defapt imobilul este deja predat la CNI din anul 2009, asteptau acesti indicatori
pe care ii vom trimite saptamana viitoare.
Domnul Brana Emil –daca putem folosi tigla de la casa de cultura la Sacadate e bine, ar fi bine sa
folosim inlocuirea integrala a acesteia.
Domnul Radu sa fie folosite si scaunele existente.Se supune la vot.Cu 15 voturi pentru se adopta
hotararea.
Dl.presedinte: 5. Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 40.200 lei din bugetul local al Orasului
Avrig pentru acordarea de cadouri pentru elevi cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2016.Exista 3 avize ale comisiilor
de specialitate.Comisia juridica a propus ca din comisie sa faca parte primarul, directorii de scoli si 3 consilieri
locali.
Domnul primar amendamentul comisiei juridice vine in intimpinarea domnului director Novac care a
propus, sa facem un anunt public din partea primariei prin care sa invite tori agentii economici are sa vina diriect
cu produsele care sa le cuprinda o punga si sa contina toate pungile aceleasi produse.Banii merg catre scolii.
Domnul Paraschiv propune pe domnul Stoisor
Domnul Klingeis Arnold propune pe dna.Berghea Ramona
Domnul Brana Emil propune pe dl.Farcas Gheorghe
Pentru asigurarea transparentei sa fie si din randul PSD SI PMP
Domnul Jugarean popune pe domnul Paraschiv Alexandru
Supun la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 6. Proiect de hotarare privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori persoane
juridice, radiati din Registrul Comertului.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul Florea Gheorghe intreaba debitele sunt inainte sau
dupa radiere?
Domnul primar debitele sunt ll zi.Avem 3 miliarde.Daca le lasam asa nu mai avem posibilitatea a le radia.
Domnul Paraschiv –propune vot secret
Domnul secretar consiliul local poate hotara ca unele hotarari sa fie aprobate cu votul secret.
Doamna Popa Simona oricum societatile nu mai exista,doar denumirile raman, nu este nici un
cistig.Oricum banii acestia nu se vor mai recupera.Sa stergi acesti bani din evidenta contaabila nu este o gresala.
Domnul primar s-a mai sesizat o discordanta din raportul de specialitate,art.266 din codul de procedura
proiectul de hotarare nu preia aceasta prevedere.
Domnul Bujan vine cu observatii pe marginea proiectului de hotarare.Suma oferita pentru cadouri elevi

de 40.200 lei reprezinta 10% din aceste sume de 4 miliarde pe care-i facem cadou acestor firme.
Doamna Popa Simona e o minciuna ca noi m ai putem recupera aceste sume.Doar firma e radiata.Noi
ne puteam inscrie la masa credala de mult.
Domnul Bujan Cristian de ce primaria nu a facut-o?
Domnul primar –lichidatorul judiciar nu comunica intotdeuna informatii despre faptul ca societatea a intrat
in insolventa.Noi testam acum un program cu 100 lei/luna care sa ne informeze firmele care sunt in astfel de
situatii.Acest program ne da voie sa intram in baza de date a ANAF.
Domnul Bujan Cristian intreabadaca s-a solicitat de la Registrul Comertului hotararile de faliment.
Domnul primar nu trebuie sa ma intrebati pe mine daca registrul comertului a hat hotararile de faliment.
Domnul Bujan Cristian –pentru creantele care nu au fost recuperate a-ti identificat o persoana care se
face vinovata de nerecuperarea sumelor.Unele firme au fost radiate in 2016 pentru acestea se pot face
demersuri pentru recuperare.
Doamna Popa Simona daca creanta este mai veche de 3 ani nu mai avem ce face.
Se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 12 voturi pentru, 2 abtineri si un vot impotriva, s-a adoptat hotararea .
Dl.presedinte: 7. Proiect de hotarare privind scutirea de la plata unor taxe locale, a domnului Radu Gelu
Nicolae.Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar este vorba despre taxa intretinere cimitir si taxa pentru situatii de urgenta.
Dl Klingeis Arnold se stiu din oficiu ce ctegorie de persoane poate beneficia de aceste prevederi.
Domnul primar nu va pot spune cite persoane sunt in Avrig,dar va pot spune cite cereri vor fi puse pina la
sedinta urmatoare:
Domnul Bujan Cristian normal ar fi fost sa beneficieza toti cetatenii care au dreptul.
Domnul Klingeis Arnold desigur ca daca un cetatean poate beneficia de aceste prevederi sa beneficieze insa
nu in mod automat trebuie sa solicite.
Domnul secretar mentioneaza ca se pot scuti doar in baza unor documente doveditoare.Exista hotarari care
raman la latitudinea consiliului local.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare.Cu 4 voturi pentru se respinge proiectul de hotarare.
Domnul Klingeis Arnold propune sa se faca o situatie cu aceste persoane.
Dl.presedinte: 11.Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de circulatie in orasul Avrig.
Se prezinta propunerile comisiilor de specialitate.Comisia buget finante il propune pe domnul Florea Gh.
Comisia Cultura propune pe doamna Berghea Ramona.Dinsa refuza. S-aq facut propunere pentru domnul
Klingeis Arnold in comisie . Domnul Jugarean precizez ca grupul PNL il are reprezentant pe domnul primar in
comisie.Propun sa fie si din partea PMP in comisie. Domnul Farcas il propune pe domnul Badila Radu in comisie.
Se supun la vot propunerile facute. Cu 15 voturi se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 12.Proiect de hotarare privind aprobarea chiriei pe anul 2017 pentru locuintele ANL din blocul
T2 Marsa str.Carpati nr.2.Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Bucur Costica: locuiesc in Marsa si cunosc situatia celor din blocul T2.As dori sa cunosc care
sunt criteriile de acordare a locuintelor in blocul T2.Deasemenea nu cunosc care sunt cheltuielile pe care le
suporta primaria pentru acest bloc. Vom face o analiza si vom vedea.
Domnul primar: rau platnicii sunt peste tot.Cunosc din mandatul trecut repartizarile sau facut respectind
criteriile din lege.
Domnul secretar: repartizarile locuintelor se fac in baza unor criterii bine stabilite, conteaza vechimea cererii,
componeneta familiei, veniturile, studiile,etc sunt mai multe criterii de care se tine cont.
Domnul Klingeis Arnold intreaba daca aceste apartamente se pot scoate la licitatie pentru vanzare.
Domnul secretar: da, ele se pot vinde direct catre titularul contractului dar acesti bani nu raman la Primaria
Avrig, ci merg la ANL pentru construirea altor locuinte. Pretul pe mp este de 394 euro si este reglementat prin
ordin al ministrului.
Domnul Dan Francu:situatia blocului e jalnica, la subsol e plin de dejectii sau spart conductele si nu ia nimeri
problema sa o rezolve.
Presedintele de sedinta supune la vot proiectul de hotarare.Cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 13. Proiect de hotarare privind aprobarea amplasamentului pentru realizarea unui skatepark in
orasul Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Doamna Berghea Ramona, scoala ne ofera acest teren in vederea amenajarii.
Domnul primar: scoala primara este una din institutiile care au extras CF.Terenul este putin mlastinos
vom duce la primavara pamant de pe strazi si vom ridica nivelul 40-50 cm.Deasemenea avem si solicitarea
doamnei director Crisan in motivarea bugetului pe 2017.
Doamna Popa Simona: ieri in consiliul de administratie doamna Crisan a solicitat un SF prin care sa faca
amenajarea cit mai repede acest teren.
Se supune la vot.Cu 15 voturi se adopta hotararea.
Domnul Klingeis Arnold: propune imprejmuirea/delimitarea acelui loc care are granita cu gradina Samuel
Brukenthal.
Domnul primar vom sti exact dupa masuratoarea topo.
14. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig”.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar arata ca nu este finalul acestui proiect in decembrie invit sa vizualizeze hartile.

Domnul primar: compartimentul achizitii sa-si faca treaba daca are un proiect bun la baza.
Domnul Brana: referitor la microbuzul scolar parcheaza aproape de mijlocul strazii.
Se supune la vot cu 15 voturi se adopta hotararea.
15. Proiect de hotarare privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
“Construire capela mortuara P si amenajari exterioare – alei in orasul Avrig”.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar: am incercat o reducere pentru acea capela.Incepand de luni vom face un anunt public
pentru depunere oferte-realizare capela incredintare directa.
Se supune la vot proiectul de hotarare cu 15 voturi pentru se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 16. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr.73/143/2016 privind prelungirea
contractului de inchiriere nr. 2159/26.04.2001 incheiat intre Orașul Avrig și S.C ORANGE ROMANIA S.A.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul primar: asa cum am anticipat luna trecuta pretul este prea mare.
Domnul Klingeis Arnold: propun domnului primar o varianta prin care sa scoatem aceste antene din oras
deoarece exista baza legala pentru asta.S-a aveti in vedere acest aspect.
Domnul secretar: la scoala gimnaziala Avrig contractul este incheiat intre scoala s Mobifon .
Se supune la vot, cu 14 voturi pentru si o abtinere a domnului Alexandru Paraschiv se adopta hotararea.
Dl.presedinte: 17.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului
local Avrig, in ordinea crescatoare a varstei .omnul Klingeis Arnold propune sa se faca o situatie cu aceste
persoane.
Domnul primar: nu-si mai are rostul pe ordinea de zi s-a stabilit prin amendamentul de la proiectul nr.1 ca
fiecare consilier sa fie presedinte de sedinta de minim 2 ori in mandat.
Domnul Stoica Daniel: e un proiect de hotarare pe care l-am initiat, e o chestiune de bun simt voi fi
primul cu proxima sedinta care voi fi presedinte de sedinta .
Domnul secretar exista pe ordinea de zi un proiect de hotarare care trebuie supus la vot.
Supun la vot proiectul de hotarare.Cu 5 voturi pentru se respinge proiectul de hotarare.
Se trece la diverse:
Domnul primar da cuvintul domnului Popescu Viorel, care isi prezinta demisia din Consiliul Local.
Domnul Popescu Viorel invita membrii consiliului Local in 6 decembrie ora 16 la Platforma-am sesizat
faptul ca exista mult gunoi acolo.
Solicitare reparatii/modernizare.
Domnul primar: fiti sigur ca vom discuta si vom lua in considerare propunerile dumneavoastra in
dezbaterea pentru buget. Ceea ce va explicam e ca sunt foarte multe licitatii in desfasurare, sigur vom ajunge si
la aceste solicitari ale dumneavoastra in dezbarerea pentru buget.Ceea ce va explicam e ca foarte multe licitatii in
desfasurare sigur vom ajunge si la aceste solicitari ale dumneavoastra pentru 2017- extinderea primariei,strada
iazului, Gh.Lazar, drumul la Marsa, drumul la Sacadate, Sala de festivitati Liceu Marsa.
Domnul Paraschiv-un pachet de 2 strazi-avem nevoie de un contract cadru e procedura mult mai simpla
apoi.
Domnul Klingeis Arnold: e semnat contractul , trebuie facut un act aditional, s-a facut la un pret foarte
bun.
Domnul Badila: e vorba de gresala tahnica nu de asistenta tehnica
Domnul Novac solicita ca pungile sa fie facute si transmise gata.
Domnul primar: problema e facuta pe jumatate, insa se vor face.
Oferta domnului Grama pentru teren si constructii.
Domnul primar- primaria are nevoie de spatii.Trebuie sa gasim varianta pentru achizitia acestor
spatii.Deja am avizat lucrarile de extindere a cladiri.
Locatia ar fi interesnata pentru ocolul silvic.Daca ei decid sa-si mute sediul si au resursele necesare, atunci in
locul Ocolului se va muta centrul de permanenta si eventual clubul elevilor. E vorba doar de spatii de birou.
Secretarul: ar trebui vazut pana unde se intind cei 627 mp, cu constructii.
Domnul Florea Ghe.: In momentul acesta nu e o prioritate pentru noi, doar daca Ocolul e interesat.
Dl Secretar: Daca Ocolul Silvic este interesat de acest spatiu, poate sa-si prevada aceste sume in
bugetul Ocolului 2017.
Domnul Jugarean e vorba de o oferta pretul se va stabili in urma unei negocieri si se va face o evaluare.
Domnul primar: sa cerem si un punct de vedere de la Ocolul Silvic daca este interes pentru acest spatiu.
Solicitarea sc ventureli srlDomnul presedinte: sunt doua variante sa-l vindem terenul sau sa cumparam constructia.
Domnul primar: nu pot sustine posibilitatea vanzarii in zona centrala a acelui teren.Suntem in criza de
spatii in zona centrala.Suntem in procedura pentru achizitionare teren pentru cresa.
Domnul Badea Ghe: interesant daca vor sa vanda sa discutam un pret.
Domnul Brana Emil: Terenul acela e o groapa de gunoi. Ar trebui luat in considerare cumpararea acelei
cladirii.Acolo poate fi facut ceva frumos, util.
Domnul primar: Am vorbit si cu reprezentantii Venturelii au si o oferta dar nu au trecut-o pe adresa,
verbal au spus peste 50 mii euro.Eu v-am informat.
Domnul Badea sa vina cu o evaluare si discutam.
Domnul Paraschiv Alexandru: pretul de achizitie a fost 45 mii euro.
Domnul primar: trebuie gasita o solutie totusi acolo.

Domnul Badea: daca vor sa faca o investitie merita ca vindem acel teren.
Domnul Florea Ghe:pretul de 40 mii euro nu poate fi negociat la valoarea reala.
Domnul Jugerean: totusi sa ducem discutia mai departe acel teren poate fi inchiriar, concesionat.
Domnul Florea: sa continue domnul primar negocierea acelui teren, sau sa cerem o evaluare a cladirii pe
acel teren.
Domnul secretar: sa se faca o oferta de pret.
Domnul presedinte: deci sa cerem o oferta de pret.
Domnul presedinte: a trecut la solicitarea cu RDS/RCS
Domnul Jugarean: domnul primar eu nu am identificat o zona cu vad pe care sa o accepte dansii. Le-as
propune sa se indrepte spre o zona privata.De exemplu domnul Halmaciu are o gradina privata.
Doamna Berghea: sunt spatii private, ar fi bine sa se indrepte spre acestea.
Domnul presedinte- adresa domnului Meres cu devizul pentru masina.
Domnul Meres: nu cer un sprijin financiar, e o lege, un regulament in baza legii, pe care Consiliul Local
l-a aprobat.In cazul in care un politist local intimpina aceste situatii poate fi despagubit acestea ar fi in urma
indeplinirii sarcinilor de serviciu. Eu am dat o amenda, domnule primar.
Dl.primar:Acum doua luni am solicitat in Consiliu sa vedem in ce directie merge ancheta ori pin aceasta
adresa ne spuneti ca doar s-a inceput urmarirea penala.
Domnul Meres Ghe: Parchetul a dat o ordonanta.
Domnul primar sunt doua aspecte.Daca se dovedeste ca acea persoana s-a razbunat va puteti indrepta
impotriva ei.
Domnul Meres Ghe: Regulamentul politiei Locale este in conformitate cu HG-1332/2010, la art.81,82,
sunt specificate aceste aspecte nominalizate de mine.
Domnul Stoica Daniel: stim cu totii ca domnul Meres este unul dintre cei mai activi politisti locali .Dinsul a
actionat corect.Deci sa fim solidari.
Domnul primar: s-a adresat mie dar Consiliul Local va decide in final.
Domnul Stoica Daniel: sa facem cumva sa initiem un proiect de hotarare in sedinta viitoare, aici nu e
vorba de politica nici de altceva.
Domnul presedinte: sa dam un acord de principiu pentru initierea unui proiect de hotarare in decembrie
2016.
Domnul primar-voi promova acest proiect iar suma- sa facem o evaluare si o consultare a pietei cu domn
ul Meres Gh.
Domnul Meres Ghe: am dovezile depuse la dosar.
Doamna Berghea sa propunem suma care e in actele de la dosar.
Se supune la vot.Se voteaza in unanimitate de voturi initierea unui proiect de hotarare in luna decembrie
2016.
Domnul primar: prezinta informarea referitoare la cursul de formare al politistilor locali in perioada
decembrie 2016-martie 2017.E un curs obligatoriu la Sibiu, vor fi doar 4 angajati la Politia locala in lunile
decembrie 2016-martie 2017. Sa incercam sa asiguram continuitatea serviciilor pe fiecare schimb.
Domnul primar- mai e o solicitare care a fost depusa ieri. Este vorba de domnul Berea caruia i-a ars
saivanul de fan. In puterea primarului e doar ajutorul de urgenta acordat prin dsipozitie in suma de 700 lei pe
care nu l-am acordat de 5 luni.
Domnul Stoica: sa ne punem de acord sa gasim o solutie pentru aceste cazuri-Incendii.O suma fixa:Noi
Consiliul Local sa acordam un ajutor de urgenta sa nu facem discrepante. Sa adoptam o hotarare la general cu
un minim stabilit.
Domnul Brana: sa dam un acord pentru initierea la sedinta viitoare.
Domnul presedinte intreaba daca in adresa e o suma aproximativa pe care o solicitata dl.Berea.
Domnul Berea: e vorba de o cladire si 32 to fin.
Domnul presedinte: de ce cantitate au nevoie animalele dumneavoastra?
Domnul Berea: cam 2500 baloti pina in primavara.
Domnul primar: Deci aproximatin 10 lei/balot deci 25.000 lei
Domnul Berea: va solicit un minim pentru inceput.
Domnul presedinte nu putem acorda la fiecare cetatean in parte, pentru acorperirea integrala.
Domnul Stoica: cand discutam bugetul pe anul 2017 sa punem 1 miliard deoparte si sa putem acorda
ajutoare de urgenta.
Domnul Bujan Cristian: sa fie si o limita impusa.
Domnul Stoica: sa facem un proiect de hotarare pana la sedinta din decembrie.
Domnul primar: voi initia proiect de hotarare in decembrie, insa sa propuneti dumneavoastra sume.
Doamna Berghea Ramona: sa clarificam cazul acesta, sa facem o popunere pentru acest caz.
Domnul Jugarean putem sa facem pe fiecare solitare nominal.
Domnul primar: trebuie sa tratam fiecare caz in parte.
Domnul Brana facem proiect de hotarare si dam banii.
Domnul secretar: propun sa dam cei 700 lei prin dispozitia primarului apoi in masura in care Consiliul
Local este de acord, poate acorda o suma suplimentara.
Dl.presedinte: Nemaifiind alte probleme declar inchise lucrarile sedintei, pentru care semnam alaturat.
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