ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.14.067/ 04.06.2018
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 30 Mai 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 30 Mai 2018, a fost convocata
prin dispozitia nr. 383 / 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,
dl.director al SC Enev Avrig SRL – Doru Teodorescu..
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 Aprilie 2018 – se
voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta faptul ca sedinta ordinara va fi condusa de catre
dl.consilier Klingeis Leopold Alfred,ales presedinte de sedinta pentru luna Mai .
Dl.presedinte deschide sedinta, prezentand Dispozitia Primarului nr.383/2018 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 Aprilie 2018.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului
favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si
de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si aprobarea
tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
3. Proiect de hotarare privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea
unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de
7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre familia Popescu Ioan si
Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
5. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a suprafetei de 3
mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre doamna Ristoiu Ionela Maria,
pentru amplasarea unor trepte de acces .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia1, 2
6. Proiect de hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea chiriei la
locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia1, 2,3
7. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
investițional „Extindere și modernizare iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile
aparținătoare”.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia1, 2
8. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018.

Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- adresa nr.4495/10.05.2018 a Primariei orasului Miercurea Sibiului jud.Sibiu privind
gestionarea cainilor fara stapan;
- adresa Asociatiei Atitudine Civica Avrig privind programul “Casuta cu carti”;
- raport – decont eveniment “Mostenire din batrani “Mai 2018;
- raport narativ si financiar al Clubului Sportiv Pro Cycling privind proiectul Avrig
Mountain Bike Race 2018;
- adresa nr.11.862/08.05.2018 a Bibliotecii orasenesti Avrig cu privire la organizarea
Festivalului Florile Oltului 2018;
- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig pentru
luna Aprilie 2018;
- Ocolul Silvic Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de
foc , depuse pana la data de 30.04.2018;
- adresa nr.97/17.05.2018 a SC Enev Avrig SRL inregistrata la Primaria orasului Avrig
sub nr.12.786/17.05.2018 cu privire la lucrarile de modernizare a liniei electrice din
zona Valea Avrigului;
-cererea domnului Petria Mircea Iosif-nr.5645/6.03.2018 privind inchirierea sau
cumpararea suprafetei de 159 mp teren.
Dl.Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotarare si o adresa la
diverse:
1.Proiect de hotarare privind alocarea unor spatii publicitarein ziarul local Info Avrig.
Initiator: primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică a doua terenuri, situate in
Piaţa Agroalimentară Avrig
Initiator: primarul orasului
DIVERSE:
- solicitarea doamnei Mihu Silvia inregistrata la Primaria Avrig sub
nr.13.656/29.05.2018;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completare adusa; se voteaza in
unanimitate;
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 Aprilie 2018.
Dl.presedinte solicita raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate.
Proiectul de hotarare este avizat de comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.1 si se voteaza cu 15 voturi
pentru
Proiect de hotarare nr.2 privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii
votului favorabil privind aprobarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu
apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru SC APA CANAL SIBIU SA si
aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice.
Proiectul de hotarare este avizat de comisiile de specialitate.
Discutii?
Dl.primar-Tarifele vor fi actualizate annual in functie de rata inflatiei si un indice de
crestere.
Dl.Bucur Costica – Care sunt cheltuielile cu transportul apei, filtrare , sortare? De ce
pretul la Sibiu este mai mare decat si in Bucuresti?
Dl.primar-Ne clasam pe locul “2 de la coada”. Preturile la nivel national este afisat la
SC Apa Canal SA. Referitor la pret/cost, trebuie sa intrebam mai departe.. ANRSC a
aprobat/avizat aceste preturi fundamentate, noi ni le insusim doar.

Dl.Stoica Daniel-Referitor la proiectul de hotarare, propun sa maendam acest proiect;
langa art.1 sa mai adaugam un alt articol”Domnul primar sa impuna sau sa solicite in
numele cetatenilor care locuiesc la casa, sa nu mai plateasca procentul de 100% la
canalizare”.
Dl.primar-Nu cred ca eu pot cere acest lucru daca nu vine sprijin si din partea
celorlalti parteneri in ADI.
Dl.Stoica Daniel – Noi putem sa cerem , respectand legislatia in vigoare.
Dl.primar – Faceti o solicitare la SC Apa Canal SA pentru montare la apa si canal un
al 2 lea contor.
Dl.secretar – S-au facut demersuri la SC Apa Canal SA din 2010 sa se factureze
doar 75% din apa consumata, insa raspunsul lor a fost ca procentul a fost hotarat in AGA,
respective procentul de 100%.
Dl.presedinte –Supun la vot amendamentul domnului Stoica Daniel – se voteaza cu
16 voturi pentru.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.2 cu amendamentul propus si
votat. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.3 privind modificarea si complectarea HCL 120/2017 privind stabilirea
unor măsuri pentru fluidizarea traficului rutier pe raza Orașului Avrig.
Este avizat de catre comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare; se voteaza cu 16 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a
suprafetei de 7,5 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre familia
Popescu Ioan si Popescu Gheorghita, pentru construirea unei rampe cu trepte de acces
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.secretar aduce la cunostinta consilierilor faptul ca acest proiect de hotarare se va
vota prin vot secret, fiind vorba de persoane iar pentru adoptarea unei hotarari este nevoie
de votul a 2/3 din numarul consilierilor, deoarece este concesionat domeniul public al
orasului.
Se impart buletinele de vot; Se voteaza cu 13 voturi pentru si 3 voturi impotriva;
Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica, a
suprafetei de 3 mp teren intravilan, proprietate publica a orasului Avrig, catre doamna
Ristoiu Ionela Maria, pentru amplasarea unor trepte de acces .
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.secretar aduce la cunostinta consilierilor faptul ca acest proiect de hotarare se va
vota prin vot secret, fiind vorba de persoane iar pentru adoptarea unei hotarari este nevoie
de votul a 2/3 din numarul consilierilor, deoarece este concesionat domeniul public al
orasului.
Se impart buletinele de vot; Se voteaza cu 15 voturi pentru si vot impotriva;
Dna. av. Balaciu Alina propune sa se respecte un Regulament de inchiriere pentru
domeniul public.
Dl.secretar – Autorizatia de constructie s-a eliberat pentru modificari interioare.
Dna. av. Balaciu Alina- la Serviciul urbanism sa se stie ca e nevoie de certificat de
urbanism pentru care se incaseaza taxe.
Proiect de hotarare nr.6 privind prelungirea contractelor de inchiriere și stabilirea
chiriei la locuințele pentru tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.secretar propune ca proiectul de hotarare sa fie votat prin vot secret, deoarece in
anexa la proiectul de hotarare se regasesc persoane.
Se impart buletinele de vot; Se voteaza cu 17 voturi ;
Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul investițional „Extindere și modernizare iluminat public stradal in orașul Avrig și
localitățile aparținătoare”.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar- Se insuseste documentatia tehnico-economica.
Nu mai sunt discutii;

Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.7; se voteaza

cu 17 voturi

pentru.
Proiect de hotarare nr.9 privind alocarea unor spatii publicitare in ziarul local Info
Avrig.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.Stoica Daniel propune ca proiectul de hotarare sa fie aprobat cu amendamentul urmator: „
ziarul Info Avrig va cuprinde si un spatiu publicitar in pagina 3, respectiv: anunturi de
angajare, anunturi de publicitate,– deschidere magazine, felicitari de sarbatori, campanii de
promovare a agentilor economici. “
Dl.primar – Acest proiect vine in urma unui schimb de corespondenta cu cei de la
Lidl.Promit ca voi avea grija sa nu apara astfel de publicatii: oferte. Propun sa luati in
considerarea amendamentul adus .
Dl.presedinte a supus la vot proiectul de hotarare nr.9 cu amendamentul propus; s-a
votat cu 17 voturi pentru;
Proiect de hotarare nr.10 privind inchirierea prin licitaţie publică a doua terenuri,
situate in Piaţa Agroalimentară Avrig
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.presedinte da cuvantul doamnei av Alina Balaciu – reprezentant al Asociatiei
Atitudine Civica Avrig.
Dna. av Alina Balaciu- Mi se pare normal ca in piata sa existe o parcelare, care sa faca
obiect de inchiriere. Persoanele care inchiriaza nu au dreptul sa-si inchida aceste suprafete.
Ar fi trebuit normal sa existe acel spatiu de depozitare solicitat. Ganditi un concept la care sa
aiba acces toti comerciantii-un spatiu de depozitare.
Dl.primar – Pentru modul in care se construieste-cum se construieste, vom venin oi cu un
model care trebuie respectat.
Dna. av Alina Balaciu- E necesar un Regulament de functionare al Pietei adaptat la
coonditiile actuale.
Dl.Stoica Daniel-Noi, prin administratia pietelor trebuie sa reglementam aceste
lucruri.Propun sa ni se faca o oferta de inchidere a meselor din piata.
Dna.Jugarean Claudia – comerciant legume –fructe in Piata Agroalimentara Avrig,
prezenta in sala de sedinta, solicita sprijin pentru sustinerea acestui proiect de hotarare.
Dl.Badea Gheorghe propune consilierilor locali prezenti, sustinerea celor 2 comercianti
care vin cu cererile pentru inchiriere.
Dl.Bujan Cristian - reprezentant al Asociatiei Atitudine Civica Avrig- de ce nu faceti
un spatiu frigorific?
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.10; se voteaza cu 15 voturi
pentru si 2 abtineri – dl.Stoica Daniel si dl.Badila Radu.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna Iunie 2018.
Dl.presedinte solicita consilierilor sa faca propuneri pentru presedintele de sedinta
pentru luna Iunie.
Dna.Popa Simona – comisia buget finante a avizat proiectul si –l propune pe
dl.Badea Gheorghe.
Dl.Stoisor – comisia juridica a avizat proiectul si propune pe dl.Badila Radu –
presedinte de sedinta in luna Iunie.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.8 cu propunerea ca dl.Badila
Radu sa fie presedinte in luna Iunie 2018.
Se voteaza cu vot deschis -16 voturi pentru si 1 abtinere – dl.Badila Radu.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- adresa nr.4495/10.05.2018 a Primariei orasului Miercurea Sibiului jud.Sibiu privind
gestionarea cainilor fara stapan;
Dl.primar- capacitate exista , o sa primim solicitare si de la Primaria Selimbar.
- adresa Asociatiei Atitudine Civica Avrig privind programul “Casuta cu carti”;
Dna. av Alina Balaciu – ne dorim sa incurajam lectura si sa-i incurajam pe avrigeni sa
comunice intre ei.

Dl.primar – salutam initiativa dumneavoastra; un aviz de amplasare e sufficient;
- raport – decont eveniment “Mostenire din batrani “Mai 2018;
Dl.primar –e un decont al evenimentului.
- raport narativ si financiar al Clubului Sportiv Pro Cycling privind proiectul Avrig
Mountain Bike Race 2018;
Dl.presedinte s-a luat la cunostinta
- adresa nr.11.862/08.05.2018 a Bibliotecii orasenesti Avrig cu privire la organizarea
Festivalului Florile Oltului 2018;
Dl.primar- singura solutie care ne ramane e terenul mic de la Baza Sportiva , fara a
afecta terenul mare.
Dl.Badea Gheorghe- nu este cel mai potrivit loc langa cimitir, la Baza sportive.
Dna. av Alina Balaciu
- Pe Valea Avrigului.
Dl.secretar – la Targ ar mai fi o variant ;
- sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig pentru
luna Aprilie 2018;
Dl.presedinte s-a luat la cunostinta
- Ocolul Silvic Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de
foc , depuse pana la data de 30.04.2018;
Dl.primar-lista poate fi consultata la compartimentul juridic.
- adresa nr.97/17.05.2018 a SC Enev Avrig SRL inregistrata la Primaria orasului Avrig
sub nr.12.786/17.05.2018 cu privire la lucrarile de modernizare a liniei electrice din
zona Valea Avrigului;
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Teodorescu Doru – director la SC Enev Avrig SRL.
Dl.Teodorescu Doru –Referitor la post trafo amplasat pe o proprietate privata, va
solicit sprijin pentru viitor pentru a putea intra pe proprietatile private unde sunt amplasate
capacitate energetice.
Dl.primar – Sa-l mandatam pe dl.Teodorescu sa mearga in instanta pentru obtinerea
unei ordonante prezidentiale, conform legii energiei electrice.
Dl.Teodorescu Doru – In caz de avarii pot sa intru, pentru modernizare nu pot.
Dna.av.Alina Balaciu – SC Enev Avrig SRL ar trebui sa-si preia liniile in proprietate.
Dvs.ar trebui sa mandatati Enev sa-si faca demersurile pentru preluare.
Dl.Teodorescu Doru –conform legii energiei electrice nu se mai inscriu in CF- prin
efectul legii se preiau automat terenurile.
Dl.secretar-Aveti un contract de concesiune pentru linia electrica, s ava faceti treaba.
Dl.primar – Aveti mandat din partea Consiliului Local in momentul cand ati semnat
contractul de concesiune.
-cererea domnului Petria Mircea Iosif-nr.5645/6.03.2018 privind inchirierea sau
cumpararea suprafetei de 159 mp teren.
Dl.primar – E vorba de un teren cumparat de Primaria Avrig in urma cu 10 ani. Vom
putea face o inchiriere cu sarcini: sa nu ridice nici o constructive sau sa nu interzica
interventia celor de la Apa Canal cand e cazul.
Dl.secretar-nu e in domeniul public, e in domeniul privat; acest teren s-a aflat in
indiviziune cu dl.Popovici si acum a ramas in proprietatea orasului Avrig. Se va face cu
inchiriere prin licitatie publica.
Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte - solicitarea doamnei Mihu Silvia inregistrata la Primaria Avrig sub
nr.13.656/29.05.2018;
Dl.presedinte solicita un aviz de principiu pentru efectuarea demersurilor .
Se voteaza cu 15 voturi pentru; dna.Mihu Silvia s-a abtinut.
Dl.presedinte-ordinea de zi s-a epuizat
Dl.presedinte –Nu mai sunt alte discutii, declar sedinta inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
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