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Nr.4.038/21.02.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat azi 19 Februarie 2020, cu ocazia desfășurării ședinței ordinare a Consiliului
Local al orașului Avrig
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conformitate cu art. 138 alin.(13) , (14), (15) și
(16) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 19 Februarie 2020, a fost
convocata prin Dispozitia nr. 198/ 2020 a Primarului Orasului Avrig, in conformitate cu
art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a, alin.(2), alin.(3) lit.a și alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali din 17 in functie.
În sală sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc. Glâmboaca si
Săcădate, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu – ziar Info Avrig,
dl.Jugarean Florin – director SC Enev Avrig SRL.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic si dna Ianos Simona – Comp.administratie publica locala..
Dl.secretar constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este statutara prin
prezenta majoritatii consilierilor in functie.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Ianuarie 2020.
Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta celor prezenti faptul ca doamna consilier Popa Simona
Maria este presedintele de sedinta ales.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.primar care prezinta ordinea de zi.
Dl.primar supune la vot ordinea de zi a sedintei:
Ordinea de zi se voteaza in unanimitate.
Doamna Popa Simona Maria – presedinte de sedinta, da citire Dispozitiei Primarului
nr.198/13.02.2020, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Avrig,
pentru anul 2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Avrig.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre 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 Ianuarie 2020.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 3
4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului
Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse acordate
elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
6. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru stabilirea
ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru
tineri, destinate închirierii în orașul Avrig

Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
7. Proiect de hotărâre privind mandatarea Primarului orașului Avrig pentru a evalua
performanțele profesionale individuale ale secretarului general Orașului Avrig, pentru
activitatea desfășurată in anul 2019.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind interzicerea executării de drumuri artizanale în fondul forestier,
pădure, proprietatea publică a orașului Avrig.
Inițiatori – consilierii locali; AVIZ comisia 1, 2
9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Martie 2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Solicitarea proprietarilor de locuințe din zona Dutină, cu privire la extinderea
rețelei de gaze naturale;
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare .
Proiect de hotărâre nr.1 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului
Avrig, pentru anul 2020.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.primar – Proiectul de hotarare a suferit cateva modificari:
- La capitolul sport s-au alocat 20 mii catre Agenda sportive a anului 2020 din
fondul de rezerva, care. Vor fi alocati 100 mii lei catre FC Avrig si 45 mii lei pt
Agenda Sportiva, de unde se repartizeaza in urma evaluarii proiectelor de
finantare si a cererilor depuse.
- Se aloca 232 mii lei pt iluminat public si retele ( montare stalpi, cabluri , etc.)
str.Gh.Lazar – str.Closca
- Se diminueaza cu 50 mii lei – lucrarea de alimentare electrica la blocurile ANL
Marsa
- Se aloca 50 mii lei pt achizitionare masina maturat strazi
- Se aloca 450 mii lei pentru executie retea gaze natural in zona Dutina
- Se aloca 50 mii lei pt documentatie de avizare a lucrarilor pentru str.Prundu Mic,
suma provine din diminuarea luctrailor de executie a strazilor Prundu Mare si
Mihai Eminescu. S-a renuntat la executarea str.Crisa si s-a prins o strada din
localitatea Bradu.
Dl.primar- am si doua amendamente
-:referitor la Programul pilot “ masa calda pentru elevi” – diminuare de la venituri cu
suma de 1.107.000 lei;
-diminuare cu 220 mii lei de la executie str.Oltului, Noua si Grivitei, care se duc la
finalizarea contractului de lucrari pentru str.Mihai Eminescu
Dl.Stoica Daniel – In iunie 2019 am depus o adresa cu propuneri pentru investitii:
placa comemorativa pentru Vasile Stoica si Gheorghe Lazar, dotarea unitatilor de
invatamant , a laboratoarelor cu calculatoare si pentru Casa de cultura. Ar mai ramane in
discutie str.Zorilor si Izvorului. Celelalte sunt indeplinite, prevazute in bugetul local al anului
2020.
Dl.primar – consider ca este un buget local echilibrat, care asigura prioritatile fiecarei
localitati..
Dl.Florea Gheorghe – E primul an cand am avut consultari directe cu dl.primar referitor
la buget cu privire la problemele si necesitatile cetatenilor. Ne-am dori mai multe accesari de
proiecte cu finantare europeana.
Dna. Presedinte- Voi supune la vot cele doua amendamente aduse de dl.primar; :referitor la Programul pilot “ masa calda pentru elevi” – diminuare de la venituri cu suma de
1.107.000 lei;
-diminuare cu 220 mii lei de la executie str.Oltului, Noua si Grivitei, care se duc la
finalizarea contractului de lucrari pentru str.Mihai Eminescu
Cine este pentru? Se voteaza cu 14 voturi pentru.

Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.1 cu modificarile aprobate si se
adopta hotararea cu 14 voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.2 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al Primarului orașului Avrig și al Serviciilor publice din subordinea Consiliului
Local Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.2 si se adopta hotararea cu 11
voturi pentru si 3 abtineri ( consilierii locali PMP)
Proiect de hotărâre nr.3 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 Ianuarie 2020.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.3si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.4 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al
orașului Avrig în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Avrig
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul de hotarare si
propune ca dl.Stoica Gh.Daniel s ail inlocuiasca pe dl.Badila Radu Constantin in
Consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Avrig.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.4 cu propunerea comisiei
pentru buget, finante si se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( dl.Stoica
Gh.Daniel)
Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea cuantumului și a numărului de burse
acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din orașul Avrig, pentru anul 2020
Este avizat de comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.5si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.6 privind propunerea de modificare a criteriilor – cadru pentru
stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor
pentru tineri, destinate închirierii în orașul Avrig
Dna.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.6 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.7 privind mandatarea Primarului orașului Avrig pentru a evalua
performanțele profesionale individuale ale secretarului general Orașului Avrig, pentru
activitatea desfășurată in anul 2019.
Dna.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.7 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.8 privind interzicerea executării de drumuri artizanale în fondul
forestier, pădure, proprietatea publică a orașului Avrig. Inițiatori – consilierii locali
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Stoica Daniel – E o mare problema[ cu padurea din Avrig. Am contactat si Garda
forestiera, raspunsul e la dosar. In speranta ca vom stopa dezastrul care este acum in

padure, va invit sa sustineti acest proiect de hotarare.
Dna.presedinte – Ce aduceti nou la acest proiect de hotarare?
Dl.Stoica Daniel – Suntem consilieri locali, si ne intereseaza problemele comunitatii;
ca imbunatatire am adus toate demersurile ; nu ingradim activitatea Ocolului Silvic Izvorul
Florii Avrig.
Dl.primar – interzicerea drumurilor de acces nu va face altceva decat periclitarea
veniturilor..
Dl.Stoica Daniel –Vrem sa indreptam o situatie.
Dl.primar – Orice ingradire a activitatii, poate fi o ingradire a asigurarii lemnului de foc
pentru populatie.
Dl.Stoica Daniel – E o problema de mediu, o propunere.
Nu mai sunt discutii.
Dna.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.8 si se voteaza cu 5 voturi
pentru.si 9 abtineri. Nu se adopta o hotarare.
Proiect de hotărâre nr.9 privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Martie
2020.
Dna.presedinte: comisia pentru buget finante a avizat acest proiect si il propune pe
dl.Stoica Daniel presedinte de sedinta pt luna Martie 2020.
Se supune la vot propunerea si se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere –
dl.Stoica Gh.Daniel Proiectul de hotarare nr.9..
Dna.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- Solicitarea proprietarilor de locuințe din zona Dutină, cu privire la extinderea
rețelei de gaze naturale;
Dl.primar –am discutat-o la Proiectul de hotarare nr.1; s-au prins sumele.
Dl.primar –In sala este prezent dl.Jugarean Florin –director la sc Enev Avrig SRL,
Dl.primar – de azi administratorul judiciar a preluat conducerea SC Enev Avrig SRL.
Dl.primar – referitor la amenajamentul pastoral – se va amana pana in 2021. Dupa
predarea amenajamentului, trebuie facut un Memoriu pentru avizare la Mediu..Pana la
termenul de depunere a cererilor pentru subventii APIA, nu va fi timp sufficient, astfel putem
face o prelungire a contractelor existente pentru anul 2020, o verificare a numarului de
animale sis a stabilim un pret pentru 2020.
Dna.presedinte –Pana la ce data sunt valabile contractile?
Dl.primar – anul 2019 au fost valabile
Dl.Florea Gheorghe – Sa incercam sa obtinem un pret de tranzitie pentru anul 2020,
aproximativ 100 lei / hectar.
Dl.primar – APIA nu va mai accepta asocieri ca si pana acum; va trebui sa consiliem
cetatenii sa se constituie in Asociatii inregistrate la Judecatorie.Trebuie incurajati cei care au
mai multe animale, 15 – 20 de animale. In acest moment este doar o singura Asociatie, cea
condusa de dl.dr.Badea Marius.
Dna.presedinte da cuvantul dlui.Jugarean Florin –director SC Enev Avrig SRL
Dl.Jugarean Florin – SC Enev Avrig SRL – sunt 3 adrese catre Consiliul local :
-1-s-a pronuntatt falimentul
-2-referitor la prelungirea contractului de mentenanta pentru iluminatul public
-3-referitor la controiul ANAF incheiat in 16 Decembrie 2019-in procesul-verbal s-a
emis o dispozitie de masuri;
Dl.Badea Gheorghe – nu trebuia convocata o Adunare Generala a Actionarilor?
Dl.Jugarean Florin – E administrator judiciar acum.
Dl.primar – ar trebui convocata o AGA.
Dl.primar – referitor la contractul pentru iluminatul public, nu mai avem nevoie de
mentenanta pentru iluminat, ne descurcam cu fortele proprii.
Dna.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta
inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
POPA SIMONA MARIA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
GRANCEA MIRCEA

