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Proces verbal
Încheiat azi, 09.12.2020 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al
orașului Avrig

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în conformitate cu art. 138 alin. (13) din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ședința extraordinară a fost convocată de îndată în baza Dispoziției nr. 502/07.12.2020,
începând cu ora 15:00, la sala Pavilion a orașului Avrig. La ședință sunt prezenți fizic un nr. de
16 consilieri locali, dl Doru TEODORESCU fiind prezent în mod online pe o platformă de
videoconferință. În sală mai sunt prezenți dl primar Adrian Dumitru DAVID, împreună cu dl
secretar general al orașului Avrig, dl Mircea GRANCEA și dna Simona Gabriela IANOȘ,
Compartimentul de Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative.
Dl secretar general constată că ședința extraordinară este statutară prin prezența tuturor
consilierilor în funcție. Președinte de ședință este dna Ramona Dakmar VERDONI. Aceasta dă
citire ordinii de zi a ședinței și o supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:
1.

Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de validare și de numărare a voturilor
exercitate în mod secret în ședințele Consiliului Local al orașului Avrig;

2.

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Avrig;

3.

Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în
perioada 2014 - 2020”, a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a Cotei Orașului
Avrig de co-finanțare a proiectului, precum și a Strategiei de tarifare conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu a proiectului;

4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția

”Proiectului regional de

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014
- 2020”, a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute pentru UAT Avrig;
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5.

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului Avrig;
În continuare se procedează la dezbaterea primului proiect de hotărâre înscris pe ordinea de

zi, respectiv constituirea comisiei de validare și de numărare a voturilor exercitate în mod secret
în ședințele Consiliului Local al orașului Avrig. Dna președinte cere avizele comisiilor de
specialitate. Toate avizele sunt favorabile.
Se fac următoarele propuneri din partea grupurilor politice:
Dl Klingeis Leopold –FDGR
Dl Stoica Daniel – PMP
Dl Farcaș Gheorghe – PNL
Dl Florea Gheorghe – PSD
Dl Spiridon-Gafton Ionel – Independent
Dna Verdoni: Supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
2.

Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului orașului Avrig
Dna președinte solicită avizele comisiilor de specialitate. Președinții comisiilor prezintă

avizele favorabile.
Dna Verdoni: Vă rog să prezentați propunerile.
Dl Primar: Partidul Național Liberal are o propunere, în persoana dlui Ciprian Stoișor.
Dna Verdoni: Mai avem și alte propuneri?
Dl Grancea: Dacă nu mai avem alte propuneri, vom trece la completarea buletinelor de
vot cu numele candidatului propus.
Dl Primar: Dle secretar , vă rog să explicați domnilor consilieri procedura de vot.
Dl secretar: Procedura este simplă. Buletinul de vot conține o singură poziție. Pentru a fi
valabil votul trebuie exprimată opțiunea prin înscrierea în dreptul căsuței corespunzătoare a
semnului „X”.
Fiecare dintre cei 16 consilieri prezenți în sală intră pe rând în cabina de vot pentru a-și
exprima votul și introduc în urnă buletinele de vot. Comisia de validare verifică fiecare buletin
de vot și trece la înscrierea rezultatului votării în procesul verbal pe care îl înaintează secretarului
general. Rezultatul este de 14 voturi pentru și două voturi nule.
Dna Verdoni: Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? Împotrivă,
abțineri?
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Proiectul de hotărâre de aprobă cu 17 voturi pentru.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și
Brașov, în perioada 2014 - 2020”, a Indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a Cotei
Orașului Avrig de co-finanțare a proiectului, precum și a Strategiei de tarifare conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului.
Dna Verdoni: Avizele comisiilor vă rog…
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile pentru proiect.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Stoica: Titlul proiectului se referă la un proiect regional în perioada 2014-2020, avem
un exercițiu financiar aproape încheiat.
Dl Primar: Există derogare de la UE pentru perioada de implementare la care se adaugă
o perioadă de 3 ani. Deci proiectul se va implementa până în anul 2023.
Dl Stoica: Am descoperit în anexă un plan de evoluție al tarifelor . Vor urma și alte
creșteri. Vă rog să vă uitați că în anul 2024, prețurile vor crește cu 20,85%. Vreau să se noteze că
noi consilierii locali PMP suntem împotriva acestui proiect de hotărâre. Eu nu vreau să iau parte
la așa ceva.
Dl Primar: Așa cum reiese din titlu, rezultatele analizelor cost-beneficiu nu le-am făcut
eu, ci specialiștii. Indicatorii economici îi aveți în anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. O altă
afirmație falsă pe care o faceți este că va crește prețul cu un procent de 100%.
Dl Stoica: O să vă arăt la sfârșitul ședinței, nu se justifică. Vorbim despre fonduri
europene plătite din bani publici.
Dl Primar: D-voastră spuneți să nu accesăm aceste fonduri, vă invit să găsiți d-voastră o
sursă de finanțare. Nu mă gândeam că veți fi împotriva acestui proiect de mare importanță.
Dl Stoișor: Mai ales că vizează satul Săcădate, unde cu toții știm bine că este nevoie de
acest proiect.
Dl Primar: Același lucru s-a întâmplat și pentru ultimul proiect care a vizat canalizarea.
Vă spun sincer că cetățeanul de rând nu resimte funcționalitatea unei stații de epurare, impactul
asupra mediului este cel mai important, dar dumneavoastră nu știți câți bani a plătit primăria
pentru acest lucru până la această stație de epurare.
Dl Stoica: Stația de epurare oricum nu funcționează la capacitatea pentru care a fost
proiectată.
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Dna Verdoni: Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 15 voturi pentru și două împotrivă (consilieri locali
PMP).
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziția ”Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov, în perioada 2014 2020”, a terenurilor necesare pentru investițiile prevăzute pentru UAT Avrig.
Dna Verdoni: Avizele comisiilor vă rog.
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar: Este vorba despre cele 4 terenuri descrise

în proiect. Terenul a fost

achiziționat pentru acest proiect, noi doar le punem la dispoziție, urmând ca după terminarea
contractului de delegare să fie bunuri de retur.
Dna Verdoni: Supunem la vot. Cine este prentru? Împotrivă? Abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
6.

Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de Iluminat Public al orașului

Avrig
Dna Verdoni: Avizele comisiilor vă rog. Discuții?
Președinții de comisii prezintă avizele favorabile.
Dl primar: Există o legislație care ne obligă să facem asta. Au în control cei de la
ANREE și ne-au lăsat niște măsuri de îndeplinit în acest sens. Iluminatul public se poate face
prin delegare de gestiune sau prin gestiune directă. Termenul este de 15.12.2020. serviciul îl vom
înființa în cadrul primăriei cu personalul din cadrul Primăriei.
Dl Farcaș: Serviciul de iluminat se va ocupa și de extindere sau doar de mentenață?
Dl Primar : De tot ce înseamnă iluminat public.
Dl Jugărean: Avem un inventar de lămpi și rețele, dacă adăugăm și ce s-a făcut în
ultimul timp, dacă ne referim la înființarea unui serviciu, ne gândim și la cheltuielile de
funcționare. Cu siguranță trebuie să funcționeze. Aș vrea să funcționeze tot cu suma de bani care
era alocată Enev-ului pentru acest lucru.
Dl Primar: Avem capitol separat de iluminat public pe buget, cu tot cu acea sumă.
Cheltuielile de personal, este un serviciu cu personlitate juridică, vom face modificări în
compatimentele din primărie., nu ne gândim la alte funcții.
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: Ordinea de zi a fost epuizată, declar ședința închisă.
Ședința de consiliu se încheie la ora 16:00.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Ramona Dakmar VERDONI

Mircea GRANCEA
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