CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.13.758/02.11.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 31 Octombrie 2016, cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Avrig.
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc .consilierii locali: Klingeis Arnold Gunter si .Berghea Ramona Dorina.
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,
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa Georgeta –
compartiment juridic -Consiliul local Avrig.
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 28 Septembrie 2016
– se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei de indata din data de 14 Octombrie 2016
– se voteaza cu 12 voturi pentru si 3 abtineri – consilierii locali PMP;
Dl.secretar face precizari cu privire la modificarea ordinii de zi, in sensul ca s-au adus
completari:
- Proiect de hotarare nr.16 Proiect de hotărâre privind întocmirea documentaţiei necesare
pentru accesarea fondurilor structurale în vederea realizării investiției „Extindere și modernizare
iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare” -Initiator: primarul orasului
- Proiect de hotarare nr.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii si instalarii
unui sistem de supraveghere video in orasul Avrig - Initiator: primarul orasului;
- adresa Asociatiei Atitudine Civica – Avrig, inregistrata azi la Primaria orasului Avrig sub
nr.13.564/31.10.2016;
Dl.secretar da cuvantul dlui.Popescu Viorel – presedinte de sedinta ales pt luna octombrie
2016.
Dl.Popescu Viorel- presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului nr.615/2016, cu
urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind validarea rezultatului pentru alegerea delegatului satesc din
localitatile Sacadate si Glamboaca.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru reducerea cheltuielilor de personal
legate de Baza Sportiva si administrarea eficienta a acesteia.
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice – pentru
obiectivul de investitii “Reparatie capitala drum Marsa – intrare din DJ 105G Racovita-interior
localitate Marsa – iesire in DJ 105G spre Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentației tehnico-economice – pentru
obiectivul de investiții “Construire capelă mortuară in localitatea Mârșa”.
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentației tehnico-economice – pentru
obiectivul de investiții „Extindere Clădire Primărie Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre orasul Avrig si
Asociatia “ Societatea Academica de Antropologie” filiala Sibiu.
Initiator: Primarul orasului
7. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnico-economice – faza Studiu
de Fezabilitate, pentru construirea unui skatepark in orasul Avrig.
Initiator: Viceprimarul orasului
8. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind vânzarea directă către populație a materialului lemnos fasonat, in
scopul incălzirii locuințelor.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind retragerea, respectiv excluderea comunei Hârșeni, jud.Brasov, din
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Asociatia de Apa Sibiu” .
Initiator: Primarul orasului
11. Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 2159/26.04.2001 incheiat

12.

13.

14.
15.

intre Orașul Avrig și S.C ORANGE ROMANIA S.A.
Initiator: Primarul orasului
Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului orasului Avrig si Serviciului Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului
Local Avrig.
Initiator: Primarul orasului
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017
din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig, Serviciul Public Comunitar de
Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public de Politie Locala si Serviciul Public de Asistenta
Sociala.
Initiator: Primarul orasului
Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orasului Avrig a imobilului teren –
curti constructii inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedintele Consiliului local
Avrig, in ordine alfabetica.
Initiatori:consilieri locali
Dl.Popescu Viorel- presedinte de sedinta- s-au adus completari la ordinea de zi si anume:

Proiect de hotarare nr.16 Proiect de hotărâre privind întocmirea documentaţiei necesare
pentru accesarea fondurilor structurale în vederea realizării investiției „Extindere și modernizare
iluminat public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare” -Initiator: primarul orasului
- Proiect de hotarare nr.17 Proiect de hotărâre privind aprobarea achizitionarii si instalarii
unui sistem de supraveghere video in orasul Avrig - Initiator: primarul orasului;
Dl.presedinte de sedinta- Proiectele 16 si 17 s-au discuta si in comisiile de specialitate.
Dl.primar: Propune ca Proiectele 16 si 17 sa se discute inaintea Proiectului de hotarare nr.8
privind rectificarea bugetului local.
Dl.Badea propune sa fie discutat cu prioritate Proiectul de hotarare nr.9 privind vânzarea
directă către populație a materialului lemnos fasonat, in scopul incălzirii locuințelor, deoarece in sala
este prezent si dl.Prodan Ovidiu.
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarile si propunerile aduse. Se voteaza in
unanimitate.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Prodan Ovidiu.
Dl.Prodan- Datorita crizei lemnului de foc in tara, am propus vanzarea lemnului de lucru
fasonat ca si lemn de foc la un pret de 180 lei/mc si nu cu 140 lei/mc, cat este pretul pentru lemnul de
foc.
Dl.Florea: Ati spus in adresa “chiar daca se produce o paguba la nivel de Ocol”. Ce presupune
aceasta paguba?
Dl.Prodan:Oamenii trebuie ajutati sa-si cumpere acest lemn de foc.
Dl.Badea: Ar fi mai bine sa fie mentionat “cheltuiala financiara”.
Dl.Prodan: Exista temei legal pentru aceasta propunere.
Dl.Badila: Tot lemnul va ajunge la populatie sau la speculanti?
Dl.Prodan: Absolut tot lemnul va ajunge la populatie. Avizele vor fi date numai pentru
persoane fizice.
Dl.Primar: Exista solicitari ale oamenilor pentru cumpararea lemnului de foc si este o
problema reala a cetatenilor orasului Avrig. Propunerea mea este sa o limitam la 1000 mc. Cei care
vor cumpara acest lemn vor plati 180 lei/mc.
Dl.Prodan: lemnul vandut va fi amestecat, lemn de foc si lemn de lucru .
Dna Simona Popa: Oferta fiind insuficienta, cum faceti selectia intre persoane?
Dl.Prodan: Populatia va fi servita in functie de inregistrarea cererilor.
Dl.presedinte: Solicita rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate.
Proiectul de hotarare nr.9 este avizat favorabil, in forma in care a fost initiat.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.9 privind vânzarea directă către populație
a materialului lemnos fasonat, in scopul incălzirii locuințelor. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.Prodan: Vor fi acoperite cererile dar cu pret diferentiat.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.1 privind validarea rezultatului pentru alegerea
delegatului satesc din localitatile Sacadate si Glamboaca.
Dl.secretar: voi da citire juramantului, dupa care delegatii satesti alesi prezenti in sala vor fi
invitati in fata dvs si vor spune “Jur” cu mana pe Biblie si Constitutie.

Dl.Jugarean: II felicit pe alesii nostrii-delegati satesti si sa nu ezite sa ne informezedespre
problemele din localitati.
Dl.presedinte-precizeaza faptul ca Asociatia Atitudine Civica Avrig a depus un punct de
vedere privitor la ordinea de zi, (Proiectul de hotarare nr.2, nr.6 si nr.7) inregistrat azi, 31.10.2016 la
Primaria Avrig.
Dl.presedinte:Proiect de hotarare nr.2 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea
cheltuielilor de personal legate de Baza Sportiva si administrarea eficienta a acesteia.
Dna.Simona Popa : Comisia buget, finante ar vrea sa auda punctul de vedere, daca sunt
reprezentantai in sala ai Asociatiei, ca sa nu mai stam sa citim ce s-a depus inainte de sedinta.
Dl.presedinte da cuvantul dnei. Alina Balaciu – reprezentant al Asociatiei Atitudine Civica
Avrig.
Dna. Alina Balaciu sesizeaza faptul ca schimbarea formei de gestionare a Bazei Sportive este
supusa reglementarilor OG 71/2002 si HG 955/2004; trebuia facuta o dezbatere publica, deoarece
Baza Sportiva este administrata direct de Primaria orasului Avrig – forma de gestiune directa. Parerea
Asociatiei este ca Proiectul de hotarare e insuficient fundamentat, sunt foarte putine informatii legate
de Clubul Sportiv FC Avrig, iar delegarea gestiunii trebuie facuta in urma unui caiet de sarcini, studiu
de oportunitate. Se sugereaza ca acest proiect sa se amane, pana cand va fi suficient fundamentat.
Dna. Alina Balaciu aduce unele sesizari referitoare la Proiectul de hotarare nr.7- functia si
destinatia terenurilor sportive nu poate fi schimbata din teren de tenis in teren pentru skatepark, numai
prin H.G.; acesta fiind regimul juridic al unui bun din domeniul public.
Dl.primar- Sistemul de supraveghere o sa duca la reducerea cheltuielilor de la Baza Sportiva
si groapa de gunoi. Avem si o situatie a cheltuielilor prezentata de contabilitate – 43.067 lei- scaune,
gard, consum ulei, benzina; acest proiect a fost anuntat de 3 luni; in regulamentul de functionare si
organizare al Bazei Sportive; la art.10 se specifica modul de folosire al terenurilor de sport, in sensul
ca terenul de antrenament este deschis publicului.
Dna. Alina Balaciu- avem foarte multe
obiectiuni referitoare la Regulament; solicitam sa fie supus unei dezbateri publice. Incalcarea
prevederilor OG 71/2002 se sanctioneaza material; Asociatia se va adresa Institutiei Prefectului daca
nu se va tine seama de cum se poate dispune de un astfel de bun care apartine domeniului public.
Dl.secretar-lucrurile sunt putin schimbate fata de anul 2001. La Baza Sportiva
s-au facut mai multe interventii si investitii, prin implementarea proiectului Baza Sportiva tip 1.
Dna. Alina Balaciu- propune sa se faca formalitatile necesare daca s-a schimbat destinatia
acelui teren.
Dl.primar: Voi propune o amanare a proiectului pana la urmatoarea sedinta
Dl.Stoica: Se poate amana acest proiect?
Dl.presedinte propune amanarea Proiectului de hotarare nr.2 privind stabilirea unor masuri
pentru reducerea cheltuielilor de personal legate de Baza Sportiva si administrarea eficienta a
acesteia. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 3 abtineri, amanarea proiectului.
Dl.presedinte:Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnicoeconomice – pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala drum Marsa – intrare din DJ 105G
Racovita-interior localitate Marsa – iesire in DJ 105G spre Avrig”.
Dl.primar- vor urma proiecte de hotarrae care tin de rectificarea bugetului local, de aceea va
propun discutarea si aprobarea acestor proiecte pentru a putea pregati proiectul de buget pe anul
2017. Este vorba de proiectul de hotaraee nr.3, 4 si 5. Referitor la documentatia pentru Extinderea
Primariei, am venit in fata dvs.cu oferta cea mai mica. Proiectul de hotarare nr.16- se va deschide linie
de finantarepentru orase( fonduri europene), suma e foarte mare, insa ultima transa o vom plati doar
dupa confirmarea castigarii proiectului.
Dl.Bucur-Referitor la Proiectul de hotarare nr.3- deoarece locuiesc in Marsa- acolo sunt 4
benzi de irculatie, propun sa fie doar o reparatie capitala si apoi sa facem si arterele din localitate; sa
fcaem un studiu, aceasta suprafata-tronson e foarte mare; putem face o lucrare mai mica-reparatie si
in felul acesta vom face si celelalte artere.
Dl.primar-Haideti sa lasam expertul sa spuna; sa facem acest tronson, apoi la anul si celelalte
drumuri.
Dl.presedinte – supune la vot Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea intocmirii
documentatiei tehnico-economice – pentru obiectivul de investitii “Reparatie capitala drum Marsa –
intrare din DJ 105G Racovita-interior localitate Marsa – iesire in DJ 105G spre Avrig”, asa cum a fost
initiat. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea intocmirii documentației tehnicoeconomice – pentru obiectivul de investiții “Construire capelă mortuară in localitatea Mârșa”.
Este avizat favorabil de comisiile de specialitate; se supune la vot; se voteaza cu 15 voturi
pentru;

Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea intocmirii documentației tehnicoeconomice – pentru obiectivul de investiții „Extindere Clădire Primărie Avrig”.
Este avizat favorabil de comisiile de specialitate; se supune la vot; se voteaza cu 15 voturi
pentru;
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat
intre orasul Avrig si Asociatia “ Societatea Academica de Antropologie” filiala Sibiu.
Este avizat favorabil de comisiile de specialitate; se supune la vot; se voteaza cu 15 voturi
pentru;
Dl.Stoica- Asociatia Atitudine Civica a depus un punct de vedere referitor la pct.6 de pe
ordinea de zi;
Dl.Bujan Cristian prezinta punctul de vedere al Asociatiei cu privire la pct.6, precizand ca
evenimentul e inexistent si argumenteaza: pe site este prezentat evenimentul dar va fi la Sibiu in 11
noiembrie; la Consiliul Local nu figureaza printre organizatori. Va solicitam sa nalizati – acest proiect
nu ar trebui sa existe pe ordinea de zi; nu exista in dosar o invitatie oficiala; afisul pentru eveniment
este deja si nu exista mentionat Consiliul Local si Primaria Avrig ca parteneri.
Dl.primar: Atata timp cat nu avem un parteneriat incheiat, nu putem fi inscrisi pe afis. Noi am
purtat de vreo 2-3 luni discutii cu Asociatia. Anul acesta se vor deplasa la Avrig, pentru a-l omagia pe
Gheorghe Lazar. Daca ne spuneti acuma ca nu-si avea rostul pe ordinea de zi-adica o omagiere a
carturarului Gheorghe Lazar.Eu voi indemna Consiliul Local sa sustina acest proiect de hotarare. Am
si dat comanda pentru insigne, astfel acei academicieni sa primeasca cate una.
Dl.Bujan: 1500 lei, pentru ce vor fi cheltuiti?
Dl.primar: Nu pot spune exact in acest moment. Vor fi alocati din bugetul local al Muzeului
Avrig, din suma de 5000 lei.
Dl.presedinte:Supun la vot Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea incheierii unui Acord de
parteneriat intre orasul Avrig si Asociatia “ Societatea Academica de Antropologie” filiala Sibiu., asa
cum a fost initiat.
Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea intocmirii documentatiei tehnicoeconomice – faza Studiu de Fezabilitate, pentru construirea unui skatepark in orasul Avrig.
Dl.Brana: Comisia de cultura a avizat proiectul conform raportului .
Dl.primar:Cred ca cea mai buna locatie e la Baza Sportiva; cei care intocmesc SF-ul vor
spune care e cea mai buna locatie; 50 mii euro si 600 mp- a fost discutia cu consultantul, aici ne
incadram; poate ne ajutati si cu alt consultant care poate realiza acest SF; e foarte mare suma pentru
proiectare.
Dna.Alina Balaciu propune sa fie furnizate-prezentate mai multe propuneri de locatii pentru
consultant.
Dl.presedinte : Supune la vot Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea intocmirii
documentatiei tehnico-economice – faza Studiu de Fezabilitate, pentru construirea unui skatepark in
orasul Avrig, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotărâre nr.16 privind întocmirea documentaţiei necesare pentru
accesarea fondurilor structurale în vederea realizării investiției „Extindere și modernizare iluminat
public stradal in orașul Avrig și localitățile aparținătoare”.
Este avizat favorabil.Nu mai sunt alte discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotărâre nr.17 privind aprobarea achizitionarii si instalarii unui
sistem de supraveghere video in orasul Avrig.
Este avizat favorabil.Nu mai sunt alte discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotararenr.8 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Este avizat favorabil; comisia buget finante a avizat favorabil – cu mentiunea : ce reprezinta
cei 21 mii lei –iluminat festiv?
Dl.primar: As fi dorit ca dna viceprimar sa fie cu noi pentru a putea sustine acest proiect-- cred
ca e vorba de acele propuneri-sania lui Mos Craciun – iluminat festiv sarbatori de iarna.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotararenr.8 privind rectificarea bugetului local pe anul
2016, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.10 privind retragerea, respectiv excluderea comunei
Hârșeni, jud.Brasov, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Asociatia de Apa Sibiu”
Este avizat favorabil.Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 3
abtineri.

Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.11 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.
2159/26.04.2001 incheiat intre Orașul Avrig și S.C ORANGE ROMANIA S.A.
Este avizat favorabil. Discutii?
Dl.Aldea Adrian: Comisia juridica a avizat favorabil cu mentiunea- chiria va fi 200 euro/luna.
Dl.primar: Dl.secretar a verificat contractul si asa s-a descoperit neplata chirie din 2001.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.11 privind prelungirea contractului de
inchiriere nr. 2159/26.04.2001 incheiat intre Orașul Avrig și S.C ORANGE ROMANIA S.A. cu
amendamentul adus de comisia juridica, respectiv: chiria va fi 200 euro/luna.
Se voteaza cu 12 voturi pentru, 2 abtineri si 1 vot impotriva.
Dl.primar: Suma e foarte mare:2 euro/mp/luna in extravilan.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.12 privind modificarea Statului de functii al aparatului de
specialitate al Primarului orasului Avrig si Serviciului Public de Asistenta Sociala din subordinea
Consiliului Local Avrig.
Este avizat favorabil.Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 15 voturi .
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor
publice pentru anul 2017 din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig, Serviciul
Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor, Serviciul Public de Politie Locala si Serviciul Public de
Asistenta Sociala
Este avizat favorabil.Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se voteaza cu 15 voturi .
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.14 privind atestarea la domeniul public al orasului Avrig
a imobilului teren – curti constructii inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Este avizat favorabil. Discutii?
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Barna Ioan .
Dl.Barna Ioan prezinta dosarul cu privire la situatia acelui teren, avand in vedere ca speta nu e
cunoscuta de catre noii consilieri din Consiliu Local;
Dl.Barna precizeaza : „cu ducerea la indeplinire se insarcineaza primarul orasului Avrig”.
Fostul primar Klingeis are un dosar penal, tocmai pentru ca nu a dus la indeplinire aceste sentinte.
Vom vedea finalitatea dosarului penal; am inaintat si o actiune civila pentru daune moratorii- 500 lei/zi.
Astept o argumentare cu privire la acest subiect.
Dl.primar: Argumentarea juridica o sa v-o dea dl.secretar, insa eu voi argumenta faptul ca
zona este una aglomerata; dvs.aveti dreptul sa fiti pusi in posesie cu 1053 mp; acel teren a ajuns in
2001 in proprietate privata si nu spun cum;
Dl. Barna : intreaba pe dl.secretar cate propuneri li s-au facut in scris pentru alte locatii ?
Dl.secretar: Din cunostintele mele ati primit propunere scrisa pentru teren echivalent pe Valea
Avrigului si Mlaci, propunere care nu a fost acceptata. In anul 2001 in urma unei conventii incheiate
intre Primaria Avrig si Statul Roman, terenul situat in zona centrala si care face obiectul prezentei
hotarari, a trecut in proprietatea orasului Avrig. Acel teren urmeaza regimul juridic al terenurilor
conform art.26 din Legea 18/1991. Din punctul meu de vedere trebuia operat in CF , insa nu s-a facut
aceasta inscriere. Consider ca trebuia facuta atestarea la domeniul public, fiind teren –cai de acces,
parcare, spatii verzi. Se vor face alte propuneri de atribuire teren in alte zone. Hotararea
judecatoreasca obliga comisia locala, la reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de
1053 mp teren intravilan, fara sa indice o anumita locatie .
Dl.Barna:In justitie s-a spus cuvantul. Noi vom contesta daca dvs.nu sunteti de acord cu
punerea in posesie acolo in zona centrala.
Dl.primar: Acest teren pe care-l solicitati, ne va pune in ilegalitate. Atunci cand s-a initiat
proiectul am fost consilier si am semnat ; Hotararea Judecatoreasca spune si ne obliga sa va
reconstituim dreptul de proprietate dar nu acolo.
Dl.Klingeis Leopold: O alta suprafata nu ar fi disponibila? In centru, sau?
Dl.primar: Eu am vorbit cu dl.Barna si cu fiul dlui., l-am rugat sa vina cu o alta solutie,
propunere, insa nu doreste si nu renunta, decat acolo doreste. Au mai fost cazuri: fam.Bucsa,
Grancea- care au fost indreptatiti si au primit-acceptat alte locatii, s-au rezolvat.
Dl.Badea: Puteti sa analizatisi sa vedeti ca si suma de bani; acolo e prea inghesuit sa va dea
teren in proprietate.
Dl.Barna: Sa o iau de la inceput si sa dau la o parte ceea ce a hotarat justitia?
Dl.Badea: Intelegerea de la Primaria si Primar aveti de data aceasta dle.Barna, nu ca si in
mandatul trecut.
Dl.primar: Avem nevoie de terenul din zona centrala pentru obiective publice, de interes
public.
Dl.secretar precizeaza ca acest proiect de hotarare se va vota cu 2/3 din numarul de consilieri,
fiind vorba de administrarea domeniului public al orasului.

Dl.presedinte: Supun la vot Proiect de hotarare nr.14 privind atestarea la domeniul public al
orasului Avrig a imobilului teren – curti constructii inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1, asa
cum a fost initiat.
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 1 vot impotriva ( dl.Stoica Daniel), si 3 abtineri ( consilierii
locali PMP si Lazaroaie Doru)
Dl.secretar : Nu s-a adoptat proiectul de hotarare.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru
sedintele Consiliului local Avrig, in ordine alfabetica.
Dl.Stoica : proiectul de hotarae e avizat cu amendamentul din raportul comisiei.”In cazul in
care va lipsi cine ar trebui sa fie presedinte-atunci va fi urmatorul”.
Dl.presedinte: Se supune la vot ; se voteaza cu 8 voturi pentru; nu se adopta o hotarare.
Dl.primar: Eu consider ca oricare dintre dvs. Poate fi presedinte de sedinta.
Dl.presedinte: Vom discuta cererile si problemele de pe diverse.
Dl.presedinte: - notificarea SC Enev-Avrig SRL referitoare la plata facturi;
Dl.Bujan- ce reprezinta aceste facturi?
Dl.primar-amortismentul pentru auto Duster.
Dl.Teodorescu: Enev-facturi decembrie, ianuarie, februarie,- aprilie, au fost inregistarre la
Primarie; nu am primit nici o notificare pentru refuz de neplata.
Dl.Brana – cunoastem;
Dl.presedinte: oferta vanzare teren 700 mp –proprietar Henning Gertrude – extindere cimitir;
Dl.presedinte: solicitarea dnei Floare Iuliana – Avrig str.Avram Iancu nr.19 A, cu privire la
montarea unor limitatoare de viteza;
Dna.Eleonora Scarlet- e o necessitate foarte stringenta aceasta limitare a vitezei in Avrig;
trebuie sa discutati problema tehnica referitoare la aceste limitatoare. Rugamintea noastra e
sa cautati o solutie pentru montarea limitatoarelor. E vorba de acele bile care nu permit
zgomot.
Dl.Petre Cristian – Politia locala Avrig – Aceste limitatoare au fost luate fara sa fie
intrebata-consultata si Politia Locala. E singurul lucru care sa duca la reducerea vitezei in
Avrig.
Dl.presedinte: petitia cetatenilor din satul Sacadte cu privire la introducerea retelei de
apa potabila si de distributie;
Dl.primar: Apa nu este potabila in Sacadate; proiectele pentru apa in Sacadate si
Glamboaca- intampinam o problema la Sacadate, referitor la terenul unde se vor monta
bazinele. Va incepe implementarea proiectului cel mai devrene in toamna anului viitor.
Dl.primar-terenul dlui.Calin de la Sacadate ar fi cel mai pretabil pentru proiect;
demersurile sunt incepute pe drumul bun la Sacadate.
Dl.Brana-sesizeaza faptul ca in Glamboaca nu se ridica gunoiul absolut deloc. Sa
facem o adresa la GOA – trebuie rezolvata aceasta problema stringenta.
Dl.primar: Facem munca in regie proprie, ne confirma si dl.Neaga – delegatul satesc .
Vom pune acele containere pentru colectarea selective. Am trimis adrese dlui.director GOA.
Dl.Jugarean: Referitor la colectarea selective, va rog sa va activati adresele de e-mail
si mapele sa se faca fata verso, pentru a nu mai face atata risipa de hartie.
Dna. Alina Balaciu : Intrebare: Daca vom primi vreodata raspuns la punctele noastre de
vedere? De acum incolo se vor publica spre consultare proiectele cu regulamentele pe site? Vrem sa
construim impreuna.
Dl.secretar: Referitor la termenul de convocare a sedintei: convocarea a fost facuta marti
25.10.2016 pentru azi. 31.10.2016, fiind 5 zile intre data convocarii si data sedintei; nefiind luat in
calcul prima si ultima zi;
Dna. Alina Balaciu:”Comisia juridical sa vina cu un punct de vedere referitor la convocarea
sedintelor. Vom primi raspuns scris de la Primarie, Consiliul Local?
Dl.presedinte: Vom discuta in comisia juridica.
Dl.primar: Convocarea Consiliului local se face cu 5 zile libere inainte de data stabilita.
Dna.Eleonora Scarlet: Ne puteti da un termen limita pentru cand va fi convocata adunarea
pentru alegerea delegatului satesc din Bradu? V-am rugat in virtutea transparentei.
Dl.primar: Din cauza programului incarcat nu am reusit sa convocam adunarea pentru
alegerea delegatului satesc in Bradu; va fi in urmatoarea perioada;
Dl.Paraschiv Alexandru: Dupa 7 noiembrie probabil..
Dna.Eleonora Scarlet: De ce dupa 7 noiembrie?
Dl.presedinte declara sedinta inchisa.

