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Proces verbal
Încheiat azi, 23.12.2020 cu ocazia desfășurării ședinței ordinare 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 ordinară a fost convocată în baza Dispoziției nr. 510/16.12.2020, începând cu ora
15:00, prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință. La ședință sunt
prezenți un nr. de 17 consilieri locali. La ședință participă 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 constată că ședința este statutară prin prezența tuturor consilierilor în funcție.
Dl Secretar: Fac precizarea că pe ordinea de zi avem 19 proiecte.
Dl Secretar: Potrivit art. 138 alin (15) din OUG 57/2019 supun la vot procesul verbal al
ședinței ordinare din 26 noiembrie 2020 si al sedințelor extraordinare din data de 19..11.2020 si
09.12.2020.
Acestea se aprobă în unanimitate.
Ședința de azi va fi condusă de către dna Verdoni.
Aceasta dă citire ordinii de zi a ședinței și o supune la vot. Ordinea de zi se aprobă cu 17
voturi pentru.
Dna Verdoni: 1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr. 509/15.12.2020
privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020. Dna președinte cere avizele comisiilor de
specialitate. Toate avizele sunt favorabile.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar: Este vorba despre o rectificare bugetară de plus 500.000. Trezoreria nu ne dă
voie să ducem banii în rezervele bugetare și atunci i-am împărțit peste tot, iar la finele anului va
fi excedent bugetar. Vom mai avea pe ordinea de zi în primele zile ale anului 2021 o rectificare
bugetară de 726.000 de mii de lei.
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Dna președinte supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2021.
Dna președinte cere avizele comisiilor de specialitate. Toate avizele sunt favorabile.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar: Proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2021 aduce două
modificări. Majorarea cu rata inflației de 3,8 %, de ex. în medie o taxă de 10 lei, va deveni 10,38
lei, dacă depășește 0,5 se rotunjește în sus. În rest nu este nici o modificare decât taxa specială
de salubrizare de la 9 lei la 11 lei de persoană.
Dl Stoica: Am studiat proiectul de hotărâre și între cele două modificări, cea mai
semnificativă este creșterea taxei de salubrizare de la 9 lei la 11 lei. Cu ideea de creștere cu rata
inflației de 3,8 % suntem de acord dar nu putem fi de acord cu cealaltă creștere.
Dl Primar: Este o prevedere din Codul fiscal, suntem obligați...
Dl Stoica: Este în regulă să creștem cu rata inflației, la taxa de salubrizare este altceva, e
foarte mare creșterea de la 9 lei la 11 lei. Ar trebui măcar până la maxim 10 lei.
Dl Primar: V-am avertizat pe cei din mandatul trecut, atunci când ați votat majorarea
tarifelor la GOA că vor fi probleme ulterioare. Avem facturi neplătite din luna octombrie. De la
9 lei la 11 lei este o creștere semnificativ ușoară să se acopere datoriile. Din analizele noastre
taxa ar trebui să fie de 12 lei, doar din taxa de salubrizare putem plăti taxa către GOA. Nu am
putut face executări silite până acum, de acum însă avem moficări legislative care ne permit asta
pentru cei răi platnici.
Dl Farcaș: Care este metoda de tarifare care o practică alte firme, în Sibiu de ex?
Dl Primar: Sibiul a avut 12 lei de persoană și de anul următor va avea taxă pe imobil.
Dl Stoica: Sunt consilier de mai bine de 8 ani, după doi ani în care taxa a fost de 9 lei,
acum la 11 lei, în Sibiu este de 12 lei, însă nu ne putem compara cu cei de acolo. La sfârșitul
anului se adună. Nu s-au înmulți gunoaiele pe stradă, poate merge și 10 lei.
Dl Farcaș: Scumpirile acestea sunt și datorită necolectării selective, s-au aplicat
sancțiuni.
Dl Primar: Infrigement-ul este la nivel național. Ne costă mai mult taxa de mediu decât
cea din rampă, transportul până la Cristian.
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Dl Căbuz: Aș vrea să reiau întrebarea dlui Farcaș, se iau anumite măsuri pentru
colectarea selectivă. Pentru că dacă nu se respectă și nu se iau măsuri ... Putem face mai multe
campanii de informare legate de colectarea selectivă.
Dna Verdoni : 3. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru serviciul de
salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. Gospodărire Orăşenească Avrig S.A, începând cu
01.01.2021
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar : Dl Popescu ar trebui să ne explice necesitatea acestui proiect de hotărâre.
Dl Popescu: Vreau să spun că am luat măsuri pentru colectarea selectivă, am împărțit
flyere, mergem pe sate etc.
Dl Primar: Celelalte creșteri sunt de cel mult 5% . S-au luat în calcul taxele de la groapa
de gunoi, creșterea salariului minim și cheltuielile cu mașinile de la GOA.
Dl Gavrilă: Am o întrebare, cât plătește Porumbacu de Jos?
Dl Primar: Același preț ca la Avrig.
Dl Jugărean: Câte tone de deșeuri ați reciclat în 2019 și câte ați reciclat în 2020?
Dl Primar: În 2019 s-au reciclat aproximativ 120 de tone iar în 2020 vor depăși această
cantitate.
Dl Popescu: În anul 2019 s-a reciclat 6% iar în 2020 9%.
Dl Căbuz: Aveți vreun plan pentru următorii ani pentru reciclarea selectivă, creșterea de
la 6% la 9% este foarte mică.
Dl Popescu: Ținta noastră este de 45 %.
Dl Farcaș: Unde este procentul mai mare, la rural sau la urban?
Dl Popescu: Este mai mare la rural.
Dl Căbuz: În străinătate se iau măsuri. Dacă ai o chitanță sau o factură, te trezești cu
amenda acasă.
Dl Popescu: Și la noi s-a făcut asta, dar cu pandemia acum....
Dl Primar: Sunt mai multe aspecte. Ajungerea la gradul de colectare prin reducerea
cantității de menajer.
Dl Stoica: Interesul societății nu este să colecteze selectiv, noi ca primarie avem acest
interes. Doar ca sugestie, în ultimul număr de Info Avrig nu apare nimic legat de colectarea
selectivă.
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Dl Spiridon: Pe pagina de facebook a primăriei se pot posta săptămânal mesaje legate de
colectarea selectivă.
Dl Popescu: Eu iau ce scoate populația. Nu pot căuta în fiecare tomberon.
Dl Primar: Trebuie să umblăm la conștiința noastră, trebuie să învățăm să colectăm
selectiv.
Dna Verdoni: Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre, Cine este
pentru, împotrivă, abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 15 voturi pentru și două abțineri (consilieri locali
PMP).
Dna Verdoni : 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului orașului
Avrig în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Asociația de Apă”
Sibiu și în Adunarea Generală a Acționarilor ai S.C. Apă Canal S.A. Sibiu
Dna Verdoni: Avizele comisiilor vă rog.
Se prezintă avizele favorabile.
Dna Verdoni: Discuții? Dacă nu sunt discuții supun la vot. Cine este pentru, împotrivă,
abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de Legea
nr. 46/2008 privind Codul Silvic, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A.;
Dna Verdoni: Avizele comisiilor?
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar: Este vorba despre un proiect de hotărâre prin care dispun unele măsuri la
OSIF Avrig.
Dl Stoica: Aceste măsuri survin în urma clarificării unei legi, Codul silvic. Prin HCL
27/2017 s-a stabilit componența CA la OSIF, înseamnă că până acum acest consiliu a funcționat
ilegal, ar trebui să dee banii înapoi?
Dl Primar: Consiliul de administrație se va desființa începând de acum. O lege poate
suferi modificări oricând.
Dna Verdoni: Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru, împotrivă,
abțineri?
Se aprobă proiectul de hotărâre cu 17 voturi pentru.
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Dna Verdoni: 6. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de ordine
publică a orașului Avrig;
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor de specialitate.
Dna Verdoni : Dacă nu sunt discuții supun la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 7. Proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de circulație a
orașului Avrig. Avizele comisiilor de specialitate vă rog?
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile. Comisia de buget finanțe
propune schimbarea dlui Gavrilă Vasile cu dl Spiridon Gafton Ioan.
Se votează amendamentul comisiei favorabil în unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și este aprobat cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 8. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind
regimul de acces și circulație al vehiculelor cu masă maximă autorizată mai mare de 3,5 tone,
pe drumurile și terenurile aparținând domeniului public și / sau privat al orașului Avrig
Avizele comisiilor de specialitate sunt favorabile.
Dna Verdoni: Dacă nu sunt discuții, voi supune la vot proiectul de hotărâre. Acesta se
aprobă 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă (dl Klingeis).
Dna Verdoni: 9. Proiectul de hotărâre privind stabilirea amplasamentelor pentru stațiile
de taxi de pe raza orașului Avrig. Avizele comisiilor vă rog.
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile. Comisia de cultură
propune o completare și anume amplasarea a două stații de taxi la gară.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Primar: Este destul loc, sunt stații destinate locurilor de așteptare pentru taxi.
Dl Farcaș: Vara când vin turiștii cu trenul să aibă de unde să ia un taxi.
Dl Lazăr: Am discutat în comisia de circulație mai multe variante, inclusiv în parcare la
Lidl. La gară se circulă foarte rar. Nu cred că ar fi bine să facem acolo stații de taxi. Referitor la
locurile de parcare de pe str Sașilor nu va fi nici o diferență pentru că oricum acum sunt ocupate
de taxiuri, dacă se vor amenaja stațiile atunci taxiurile vor sta doar pe locurile special create,
pentru că va fi interzisă staționarea în alte locuri.
Dl Farcaș: Noi ne retragem amendamentul.
Dl Stoica: Care mai este situația cu autorizațiile de taxi?
Dl Primar: Pas cu pas, etapă cu etapă...
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Dl Stoica: Deci pe ordinea de zi a ședinței următoare vom avea declanșarea procedurii de
atribuire.
Dl Căbuz: Să înțelegem că stațiile au fost problema...
Dna Verdoni: Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este
pentru, împotrivă, abțineri?
Proiectul se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea chiriei la locuințele pentru
tineri, situate in blocul ANL – T2 Mârșa, str.Carpați nr.2. Avizele comisiilor vă rog.
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile asupra proiectului.
Dna Verdoni: Discuții?
Se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de
închiriere nr. 106/01.12.2015 pentru locuința situată în localitatea Mârșa, str. Carpați, nr. 2, bl.
T2 – ANL. Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru
Dna Verdoni: 12. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr.1 /
03.01.2018, încheiat cu Cabinet individual de avocat Aldea Adrian.
Dna Verdoni: Discuții?
Dl Stoica: Vreau să mulțumesc pentru situația dosarelor anexată la raportul de
specialitate în care se poate observa pentru ce este plătit dl Aldea.
Dl Primar: Aceasta este situația de luna aceasta doar.
Dl Stoica: Nu este situația pe general...
Dl Primar: Într-un an pot fi mai mult de 100 de cauze.
Dl Stoica: În ultimii patru ani v-am rugat să ne puneți la dispoziție această situație, dar nu
am primit nimic până acum. Puteți să ne faceți o listă cu cauzele generale până luna viitoare.
Dl Jugărean: Puteți merge la contabilitate să le vedeți ...
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Dna Verdoni: Dacă nu mai sunt discuții supun la vot. Cine este pentru, împotrivă,
abțineri?
Proiectul de hotărâre se aprobă cu 15 voturi pentru și două abțineri (consilieri locali
PMP).
Dna Verdoni: 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare
și acceptarea sponsorizării din partea S.C. Octano Downstream S.R.L.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 15. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui număr
de 10 calculatoare către Liceul Teoretic ”Gheorghe Lazăr” Avrig.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru
Dna Verdoni: 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Avrig la
”Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în
clădirile publice cu destinație de unități de învățământ” și întocmirii documentației tehnicoeconomice necesară solicitării finanțării.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în
vederea efectuării orelor de muncă neremunerată în folosul comunității de către persoanele
condamnate, pentru anul 2021.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI DE LUCRĂRI în
vederea repartizării orelor de muncă stabilite conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2021.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
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Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 17 voturi pentru.
Dna Verdoni: 19. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru
luna ianuarie 2021.
Avizele comisiilor vă rog..
Se prezintă avizele favorabile ale comisiilor.
Dna Jugărean: Având în vedere că s-a mers pe ordinea descrescătoare a vârstei, cred că
dl Vasile GAVRILĂ este următorul.
Dna Verdoni: Supunem la vot propunerea...
Se supune la vot. Proiectul de hotărâre se aprobă cu 16 voturi pentru.
Dl Stoica: Aș avea două chestiuni pentru diverse dacă îmi permiteți dna președinte.
Cetele de colindători, o informare pentru cum ar trebui să se desfășoare colindatul pentru
ziua de mâine, este necesară. Și a doua chestiune, pungile cadou primite de la un agent
economic. Totuși nu este prea moral să oferi doar unora. Să facem același gest din partea
bugetului local pentru copiii din Mârșa.
Dl Primar: Costul primăriei a fost inclus pentru tabletele care s-au cumpărat din bugetul
local pentru elevi.Nu e normal să refuzăm 1300 de pungi pentru copii sau să obligăm operatorul
să ofere pentru toți.
Dna Verdoni: dacă nu mai sunt discuții declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL

Ramona Dakmar VERDONI

Mircea GRANCEA
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