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Nr.6951/26.03.2020
PROCES-VERBAL
Încheiat azi 25 Martie 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 25 Martie 2020, a fost
convocata prin Dispozitia nr.224 / 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.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic si dna Ianos Simona – Comp.administratie publica
locala..
La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc domnii consilieri: Badea Gheorghe, Sava Liviu Iona,și Severin
Alexandru.
Dl.secretar general constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este
statutara prin prezenta majoritatii consilierilor in functie.
Dl.secretar general supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna
Februarie 2020. Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar general aduce la cunostinta celor prezenti faptul ca domnul
consilier Stoica Gh.Daniel este presedintele de sedinta ales.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.primar care prezinta ordinea de zi.
Dl.primar – Avem si o completare a ordinii de zi, respectiv, Proiect de
hotărâre nr.19 privind completareai Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Local al orașului Avrig, aprobat prin HCL Avrig nr.108/2019 și la Diverse
adresa nr.98/25.03.2020 a Asociației crescătorilor de animale Avrig;
Dl.primar supune la vot ordinea de zi a sedintei:
Ordinea de zi se voteaza in unanimitate.
Domnul Stoica Gh.Daniel – presedinte de sedinta, da citire Dispozitiei
Primarului nr.224 /19.03.2020, cu urmatoarea ordine de zi:
1. 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 Februarie 2020.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 3
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli, intocmit de
S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.pentru anul 2020.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
4.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa 1 la HCL
nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea
sponsorizarii din partea Asociației PROIECTELE PANDOREI.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
6.Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat
administrativ în orașul Avrig strada Samuel Brukenthal nr.114, BL.a4, ap.70
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile
sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru anul 2020
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al
orașului Avrig
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Orașul Avrig, în calitate de
lider de parteneriat, la Programul pilot de stimulare a participării la educație a copiilor
cu părinți plecați la muncă în străinătate finanțat prin POCU, axa 6, obiectiv specific
6.2. și obiectiv specific 6.3
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
10. Proiect de hotărâre privind menținerea protocoalelor de colaborare incheiate
intre Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea
câinilor fără stăpân
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuintelor
de tip ANL aflate în proprietatea private a Statului Român și în administrarea
Consiliului Local al orașului Avrig.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării în regim de închiriere, a unui
număr de 2 apartamente situate în bloc T2 – A.N.L., str. Carpați nr. 2, localitatea
Mârșa
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
13. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea
publicului cu privire la
elaborarea Documentaţiei
Plan Urbanistic Zonal “
ELABORARE , AVIZARE, APROBARE PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM- INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI
ATELIER DE TÂMPLĂRIE “ - beneficiar Aftode Ioan .
Inițiatori – consilierii locali; AVIZ comisia 1, 2
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în administrarea pășunilor
proprietate privată a orașului Avrig.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea
Vodafone România SA asupra unui teren situat în extravilanul localității Bradu
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
16. Proiect de hotărâre privind
aprobarea executării lucrărilor de așternere
tratamente bituminoase a drumului sat Săcădate în intravilan, a drumului de acces
strada Lacului din Avrig și a tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului-str. Unirii din
Avrig
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
17. Proiect de hotărâre privind acordul favorabil al Consiliului Local al orașului Avrig
pentru utilizarea Bazei Sportive a orașului Avrig de către Club Sportiv „Viitorul
Șelimbăr ”
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3

18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Aprilie
2020.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Demisia dnei.Vintila Elena din cadrul comisiei de selecție a candidaților
pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Izvorul Florii Avrig;
- Informarea SC Enev Avrig SRL nr.366/07.02.2020 referitoare la Hotărârea
NR.9/15.01.2020 A Tribunalului Sibiu privind începerea procedurii generale
a falimentului ;
- Adresa SC Enev Avrig SRL nr.367/07.02.2020 privind rezilierea
Contractului de prestări servicii mentenanță a rețelelor de iluminat public
nr.30/24.04.2014;
- Adresa SC Enev Avrig SRL nr.369/07.02.2020 cu privire la Dispoziția SB 11
/ 19.12.2019 întocmită de organele de control din cadrul D.G.R.F.P. Brașov;
- Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. – centralizator cu solicitările
persoanelor fizice privind lemnul de foc;
- Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig R.A. – Darea de seamă privind activitatea
Ocolului Silvic Izvorul Florii R.A. pentru anul 2019;
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare .
Proiect de hotărâre 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 Februarie 2020.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.1 si se adopta hotararea cu
13 voturi pentru. și o abtinere – dl.Farcaș Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Dna.Popa Simona Maria – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul de
hotarare nr.2 cu 1 vot impotriva, al domnului Stoica Gh.Daniel.
Dl.Stoica GH.Daniel – presedinte de sedinta – Daca mai sunt colegi care au
primit bugetul Ocolului Silvic Izvorul Florii la dosar, in afara de presedintii de comisii?
Dl.presedinte – Nu.
Dl.presedinte – Am solicitat un exemplar al Bugetului de venituri si cheltuieli al
OS Izvorul Florii si vreau sa subliniez doua aspecte: Am constatat diferente / in
comparatie cu GOA SA. Cheltuieli la bunuri si servicii – sunt diferente intre bugetul
SC GOA SA si Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig. Combustibil : Cheltuieli de protocol si
produse, cheltuieli pentru deplasare in strainatate, diurnal, publicitate.Goa circula
zilnic cu camioane cu 350 mii lei pt carburant si Ocolul consuma 200 mii lei , circa
70% din carburant pentru autoturism.
Dna.Popa Simona Maria – Din practica pot sa va spun ca cine face bonuri de
consum isi pune o semnatura. Cei care vin in control o sa ia la purecat tot si daca se
constata nereguli, va fi stabilit prejudiciu.
Dl.Florea Gheorghe – Nu putem compara Ocolul Silvic Izvorul Florii cu SC
GOA SA.
Dna.Popa Simona – Noi ce putem compara este anul 2018 cu 2019 de
exemplu.
Dl.Brana Emil – Conducatorii celor doua societati trebuiau sa fie prezenti sa-si
sustina bugetele. E foarte important.

Dl.Florea Gheorghe – E un vot consultativ. Consiliul de Administratie al
Ocolului trebuie sa hotarasca.
Dl.primar – Neaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ii pune pe ei in
dificultate.
Dl.presedinte – Cheltuielile cu piesele
de schimb si carburantii sunt
exagerate.: 200 mii lei la OS Izvorul Florii si 105 mii lei la SC GOA SA.
Dl.presedinte Comparatie : cheltuieli de 439 mii la OS Izvorul Florii si 197 mii
la SC GOA SA.
Dl.Florea Gheorghe – Daca comparam aspectele astea si nu e un
reprezentant care sa sustina aceste cheltuieli, nu rezolvam nimic.
Dl.Florea Gheorghe – Cine a intocmit Bugetul Ocolului Silvic Izvotul Florii
Avrig, va raspunde.
Dl.presedinte – In schimb, la bugetul de la GOA SA. Avem atasata o Decizie a
Consiliului de Administratie, care a aprobat acest buget. Bugetul de venituri si
cheltuieli de la OS Izvorul Florii a venit de la domnul sef de Ocol.
Dl.presedinte – Nu e respectata OUG 109/2011. Consiliul de Administratie nu
s-a intalnit, nu s-a dat o decizie. Deci nu-si asuma nimeni Va rog sa analizati
functionarea sau nefunctionarea Consiliului de Administratie a OS Izvorul Florii.
Dl.Gavrila Vasile – Consiliul de Administratie al OS Izvorul Florii e functional?
Dl.primar – Da, este.
Dl.Klingeis Leopold-Sa intrebam reprezentantul Primariei, autoritatii tutelare,
daca exista Decizia Consiliului de administratie.
Dl.presedinte – As fi propus cateva amendamente la acest buget.
Dna.Popa Simona – Nu ai voie.
Dl.presedinte – Nefiind o decizie a Consiliului de Administratie al Ocolului
Silvic pentru aprobarea acestui buget, consider ca nu este legal si nu voi semna
hotararea.
Dl.secretar general – Ceea ce se aproba va fi semnat de catre secretar si in
locul presedintelui de sedinta pot semna 2 consilieri potrivit Regulamentului de
organizare si functionare al Consiliului Local Avrig, care la Art.24 alin.(2): ” În
cazul în care președintele de ședință refuză, în scris, să semneze,
hotărârea consiliului local se semnează de 2 consilieri locali dintre cei care au
participat la ședință prin tragere la sorți.
Dl.presedinte – In cazul in care nu voi semna, Regulamentul permite ca
hotararea sa fie semnata de alti 2 consilieri locali.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr. 2 privind aprobarea
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
“Izvorul Florii” Avrig
Se aproba hotararea cu 10 voturi pentru, 1 abtinere – dl.Klingeis Leopold si 3
voturi impotriva – dna.Verdoni, dl.Stoica si dl.Prisacariu.
Dl.primar – Exista o Decizie a Consiliului de Administratie la Ocolul Silvic
Izvorul Florii Avrig.
Proiect de hotărâre nr.3 privind avizarea bugetului de venituri și cheltuieli,
intocmit de S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.pentru anul 2020.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.3 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.4 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Anexa
1 la HCL nr.145/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.4 si se adopta hotararea
cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( dl.Stoica Gh.Daniel)
Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea contractului de sponsorizare si
acceptarea sponsorizarii din partea Asociației PROIECTELE PANDOREI.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.5 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.6 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat
administrativ în orașul Avrig strada Samuel Brukenthal nr.114, BL.a4, ap.70
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Proprietarii nu au platit impozitul
pentru anul 2020.
Dl.Bucur Costica – Ce utilitate va avea apoi?
Dl.viceprimar – Propun sa –l reparam si sa-l scoatem la licitatie.
Dl.primar – E o donatie, o acceptam, apoi ii vom gasi o utilitate.
Dl.secretar general semnaleaza faptul ca se impune o modificare in proiectul
de hotarare, in sensul rectificarii numelui donatarei din Marcu Iuliana Maria, in
Ciovina asa cum rezulta din extrasul CF depus .
Dl.secretar general – la art.1 trebuie sa fie mentionat numele sotilor – Ciovina;
la art.4 Imobilul care face obiectul ofertei de donație menționat la art.1 va completa în
mod corespunzător inventarul domeniul privat al orașului Avrig, după încheierea
actului de donație în formă autentică.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.5 cu modificarile aduse
de dl.secretar si se adopta hotararea cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al orașului Avrig pentru
anul 2020
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.7 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță
publică al orașului Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.8 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.9 privind aprobarea participării UAT Orașul Avrig, în
calitate de lider de parteneriat, la Programul pilot de stimulare a participării la
educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate finanțat prin POCU, axa
6, obiectiv specific 6.2. și obiectiv specific 6.3
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.9 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.10 privind menținerea protocoalelor de colaborare
incheiate intre Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru

gestionarea câinilor fără stăpân
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.10 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.11 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al
locuintelor de tip ANL aflate în proprietatea private a Statului Român și în
administrarea Consiliului Local al orașului Avrig.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte – In baza acestui Regulament vor fi date spre vanzare blocurile
noi ANL din Marsa?
Dl.primar – Nu. Ele se pot vinde dupa cei 5 ani de contract de inchiriere.
Dl.secretar general- Locuintele de tip ANL pot fi vandute catre titularii
contractelor de inchiriere, dupa 1 an de inchiriere. Exista o prima cerere de
cumparare. Potrivit legislatiei in vigoare avem obligatia sa vindem acea locuinta, cu
plata cash sau in rate.
Dl.Bucur Costica – Si celelalte blocuri ANL vor intra sub incidenta acestei legi?
Dl.secretar general- Cu siguranta.
Dl.Klingeis Leopold - Banii vor intra in bugetul local?
Dl.secretar – Nu, doar 1% din valoarea de vanzare a locuintei intra in bugetul
local al orasului Avrig, restul vor merge catre ANL.
Dl.presedinte – Nu mai sunt discutii, supun la vot Proiectul de hotarare nr.11.
Cine este pentru?
Se adopta hotararea cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea repartizării în regim de închiriere, a
unui număr de 2 apartamente situate în bloc T2 – A.N.L., str. Carpați nr. 2, localitatea
Mârșa
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.12 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.13 privind însușirea raportului pentru informarea și
consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal “
ELABORARE , AVIZARE, APROBARE PUZ SI REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM- INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI
ATELIER DE TÂMPLĂRIE “ - beneficiar Aftode Ioan .
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.13 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea unor măsuri în administrarea
pășunilor proprietate privată a orașului Avrig.
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul.
Dl.Stoisor Ciprian – comisia juridica a avizat proiectul.
Dl.Bucur Costica – Comisia pt invatamant, cultura a avizat proiectul cu
amendamentul adus de dl.Brana Emil :sa se mentina aceleasi preturi / tarife.
Dl.Klingeis Leopold – Propun sa scumpim maxim dublu.
Dl.presedinte – Nu avem un element de referinta.
Dl.primar – Elementul de referinta il constituie contractele pe care le au
incheiate unitatile administrativ vecine orasului Avrig. Pana in momentul cand va fi

gata Amenajamentul pastoral , trebuie sa creem cadrul legal in care crescatorii de
animale pot sa-si scoata animalele la pasunat si pot sa-si depuna cererile pentru
subventii la APIA.
Dl.presedinte – Referatul de aprobare spune „ pretul inchirierii se stabileste
tinand cont de echilibrul financiar dintre valoarea productiei de iarba disponibila si
obligatiile care ii sunt impuse utilizatorului pajistii permanente prin cheltuielile cu
implementarea amenajamentului pastoral.’
Dl.presedinte – Cine hotaraste acest pret?
Dl.primar – Este o propunere venita de la mine in calitate de initiator. Sa
specificam nominal votul pe acest proiect de hotarare in procesul-verbal.
Dl.presedinte –Nu am vazut nicio propunere de la comisia pentru
administrarea pajistilor si pasunilor comunale.
Dl.Bucur Costica – In calitate de presedinte al comisiei pentru administrarea
pajistilor si pasunilor, consider ca nu putem face aceasta majorare, eventual dublu.
Dl.Brana Emil –Imi mentin amendamentul de a pastra chiria pentru anul 2020.
Dl.Klingeis Leopold – Comisia de pasunat nici nu a fost convocata.
Dl.presedinte da citire adresei Asociatie crescatorilor de animale, adusa ca si
completare la diverse pe ordine de zi.
Dl.primar – In calitate de primar, eu trebuie sa urmaresc administrarea bunului
public, in cele mai bune conditii. Eu imi mentin punctul de vedere. Nu sunt eu cel
care decid, dvs.decideti.
Dna.Popa Simona – Dl.Stoica si dl.Brana , daca aveti un interes direct, va
propun sa va abtineti.
Dl.viceprimar – Intrebare: acum 4 ani am avut cel mai mic impozit din tara?
Dl.presedinte – Da, corect.Pretul ar fi trebuit sa reiasa in urma discutiilor cu
comisia de pasunt si cu crecatori de animale.
Dl.presedinte – Consider ca acest pret trebuia discutat in principal cu
Asociatia crescatorilor de animale si comisia. Ar fi cea mai inteleapta decizie. Sa fie
o adresa si din partea comisiei de pasunat.
Dna.Popa Simona – Propun pretul de 250 de euro / ha.
Dl.presedinte – Ultima scumpire s-a facut fara HCL, prin act aditional fara hcl.
Ati chemat ferimierii sa semneze. Ati inselat fermierii. Acum avem hcl si trebuie
consultati fermierii., comisia de pasunat, nu stabiliti dumneavoastra un pret din birou.
Dl.Klingesi Leopold – Propun maxim 60 de lei/ ha.
Dl.primar – Crecatorii de animale sunt ajutati.Pe terenul orasului Avrig primesc
subventie de 900 lei /ha minim. Ei castiga de 3 ori mai mult decat Primaria. Apoi isi
incaseaza suventia pentru animale.
Dl.primar – Urmatoarea sedinta se va desfasura on line.
Dl.presedinte – Conform Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local , amendamentele trebuie supuse la vot in ordinea in care au fost
propuse.
Dl.presedinte Supune la vot amendamentul propus de dl.,Brana Emil – sa se
pastreze suma din contractele initiale. Amendamentul a fost respins cu 4 voturi
pentru ( dl.Brana Emil, dl. Bucur Costica , dl.Stoica Gh.Daniel si dl.Prisacariu Bogdan
Tiberiu)
Dl.presedinte supune la vot amendamentul adus de dl.Klingeis Leopold : pretul
inchirierii sa fie 60 lei /ha. Se aproba amendamentul cu 9 voturi pentru ; 1 vot
impotriva ( dna.Popa Simona )
Dl.Florea Gheorghe – Propun 100 lei /ha.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea unor

măsuri în administrarea pășunilor proprietate privată a orașului Avrig, cu
amendamentul aprobat – 60 lei/ha.
Se adopta hotararea cu 9 voturi pentru si 5 voturi impotriva ( consilierii locali
PNL prezenti)
Dl.primar – Contest hotararea datorita interesului patrimonial al dlui.Stoica
Daniel.
Proiect de hotărâre nr.15 privind acordarea dreptului de uz și servitute în
favoarea Vodafone România SA asupra unui teren situat în extravilanul localității
Bradu
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.15 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.16 privind aprobarea executării lucrărilor de așternere
tratamente bituminoase a drumului sat Săcădate în intravilan, a drumului de acces
strada Lacului din Avrig și a tronson cartier Sticla Pod Blocul Tineretului-str. Unirii din
Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.viceprimar – Propunerea mea este sa scoatem str.Lacului pentru ca nu este
prevazuta cheltuiala pe bugetul local al anului 2020.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.16 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.17 privind acordarea dreptului de uz și servitute în
favoarea Vodafone România SA asupra unui teren situat în extravilanul localității
Bradu
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.17 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.19 privind completareai Regulamentului de organizare
și funcționare al Consiliului Local al orașului Avrig, aprobat prin HCL Avrig
nr.108/2019
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.19 si se adopta hotararea
cu 14 voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.18 privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Aprilie

2020.
Este avizat de comisiile de specialitate. Se solicita consilierilor prezenti sa fac
apropuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Dna.Popa Simona il propune pe dl.Gavrila Vasile..
Se supune la vot si se adopta hotararea cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( dl.Gavrila
Vasile)
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
Dl.presedinte -Prezinta demisia dnei.Vintila Elena din cadrul comisiei de selecție a
candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Izvorul Florii Avrig;
Dl.presedinte – Nu mai sunt discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta
inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONTRASEMNEAZA
STOICA GH. DANIEL
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