CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.5.112/03.03.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 28 Februarie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 17 consilieri locali din 17 in functie.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti din loc.Sacadate si
Sacadate, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu-ziar Info Avrig,
dl.Prodan Ovidiu
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – compartiment juridic -Consiliul local Avrig, dna Pavel Virginia – consilier juridic
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 25 Ianuarie
2017 – se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar face precizari cu privire la modificarea ordinii de zi, in sensul ca exista
doua proiecte de hotarare suplimentare :
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
29. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism faza Plan
Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Amenajare iaz piscicol ( exploatatie agricola –
piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C.
GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L.
Initiator: Primarul orasului
30. Proiect de hotarare privind asigurarea finanțării de la bugetul local al Orașului
Avrig a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru investiția ”MODERNIZARE
STRADA TUDOR VLADIMIRESCU DIN ORASUL AVRIG”, actualizate la cota TVA de 19%
Initiator: Primarul orasului
Dl.secretar da cuvantul dlui.Badea Gheorghe – presedinte de sedinta ales pt luna
Februarie 2017.
Dl. Badea Gheorghe - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.177/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul
2016.
Initiator: Primarul orasului
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Publice
Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si arondarea pe
districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, pentru anul
2017.
Initiator: Primarul orasului
4.Proiect de hotarare privind aprobarea procentului masei lemnoase destinat comercializarii
in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5.Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si
a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru anul 2017 ale Regiei Publice Locale
Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
6.Proiect de hotarrae privind desemnarea si validarea membrilor Consiliului de administratie
al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Initiator: Primarul orasului
7.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii mandatului administratorilor provizorii ai
S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului
8.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al
aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig

Initiator: Primarul orasului
9.Proiect de hotarare privind mentinerea redeventei pentru spatiul concesionat de catre
Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela
Initiator: Primarul orasului
10.Proiect de hotarare privind acordul prealabil al Consiliului Local al orasului Avrig pentru
desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul
contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete
Medicale Grupate Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor acordate, elevilor din unitatile
de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente anului 2017.
Initiator: Primarul orasului
12.Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie
2017.
Initiator: Primarul orasului
13.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a imobilului teren inscris in CF nr.23
Avrig nr.top 470/4.
Initiator: Primarul orasului
14.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica cu strigare, a imobilului
teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral 106842.
Initiator: Primarul orasului
15.Proiect de hotarare privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului
teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1.
Initiator: Primarul orasului
16.Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat la parterul
Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Initiator: Primarul orasului
17.Proiect de hotarare privind aprobarea participării Orașului Avrig la Programul de stimulare
a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea achiziţionării unui
autoturism.
Initiator: Primarul orasului
18.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de calitatea apei in fantani si
sipote aflate pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului
19.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special in vederea exercitarii votului
favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati
publice.
Initiator: Primarul orasului
20.Proiect de hotarare privind incheierea unui Protocol cadru de parteneriat intre Asociatia
Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului
21. Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.106/176/2016 privind
incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si unitatile administrativ
teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan.
Initiator: Primarul orasului
22. Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei crese in orasul Avrig, in curtea
Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII.
Initiator: Viceprimarul orasului
23.Proiect de hotarare privind modificarea art.1 din HCL nr.28/100/2016 privind finantarea
din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se finanteaza prin PNDL, pentru
investitia Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa.
Initiator: Primarul orasului
24. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru
obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul Tehnologic

Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Initiator: Primarul orasului
25. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii orasului Avrig la Programul National de
Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor” in
vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada Gheorghe Lazar din orasul
Avrig”.
Initiator: Primarul orasului
26.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig “, actualizati la cota de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
27. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati la cota TVA de 19 %.
Initiator: Primarul orasului
28. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse. Se voteaza in unanimitate.
Dl.primar invita sa ia cuvantul pe dna.Cristina Iliescu – reprezentant al Asociatiei Colinele
Transilvaniei, prezenta in sala de sedinta.
Dna. Cristina Iliescu face o scurta prezentare a Asociatiei pe care o reprezinta si vine cu
solicitarea si propunea catre Consiliul Local Avrig de a fi de acord cu semnarea de catre
dl.primar a scrisoarii de intentie, de sustinere a Asociatiei in programul si activitatile pe care
le desfasoara.
Dl.primar-ce restrictii impune o astfel de Asociatie si daca se impun?
Dna. Cristina Iliescu-Pe site-ul Natura 2000 raman aceleasi restrictii; pe partea de
turism , noi nu avem nici o restrictie; nu implica nici o contributie financiara.
Dl.primar-In momentul in care cadrul legal va fi aprobat, vom propune Consiliului
Local Avrig sa adopte o hotarare in acest sens.
Dl.Paraschiv Alexandru-aveti o legatura cu Asociatia....domnului Wili Schuster?
Dna. Cristina Iliescu:Nu avem o legatura, doar ca idee de eco turism.
Dl.Primar- Acord sau nu pentru semnarea scrisorii de intentie?
Se voteaza cu 13 voturi pentru; s-au abtinut consilierii PMP
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea contului de executie
bugetara pe trim.IV anul 2016. Este avizat favorabil. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 16 voturi
pentru.
Dl.presedinte da cuvantul domnului Prodan Ovidiu.
Dl.Prodan Ovidiu-sef Ocol Izvorul Florii Avrig prezinta Proiectele de hotarare care
privesc Ocolul Izvorul Florii, inscrise pe ordinea de zi .
Dna.Popa Simona – intrebare: pentru 2017 propunerea pentru venituri mai mici fata
de 2016.
Dl.Prodan Ovidiu-sunt cereri de lemn de foc pentru 3500 mc; la fiecare mc se
inregistreaza pierdere de 100 lei.
( A ajuns la sedinta dl.Klingeis Arnold Gunter)
Dl.Prodan Ovidiu-Estimez 5000 mc in 2017 care urmeaza sa-i comercializam catre
populatie, de aceea vor fi venituri mai mici.
Dl.Primar – de unde este explozia de lemn de foc catre populatie?
Dl.Prodan Ovidiu-RNP a interzis vanzarea catre populatie, de aceea populatia se
indreapta cu cereri pt noi.
Dna.Popa Simona-scade productivitatea , dar am vazut ca, cresc si salariile.
Dl.Prodan Ovidiu- avem salarii si de 1450 lei.
Dl.primar-pe lista de investitii ati prins si modernizare sediul Ocol?
Dl.Prodan OvidiuAm prins si modernizare sediu, care apoi o sa fie dat catre
Centru de Permanenta Avrig.
Dna. Popa Simona-Aici pe proiectul de buget apare si o linie de credit.
Dl.Prodan Ovidiu-Am prins o eventuala linie de credit; pana acum nu avem.
Dl.presedinte supune la vot cele 5 Proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi, ce

privesc Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig.
Dl.presedinte : Supun la vot Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea bugetului de
venituri si cheltuieli al Regiei Publice Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig pe anul 2017, asa cum a
fost initiat. Este avizat favorabil de comisii. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte: Supun la vot Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea Organigramei a
Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic
Izvorul Florii Avrig, pentru anul 2017, asa cum a fost initiat. Este avizat favorabil de comisii.
Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte: Supun la vot Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea procentului
masei lemnoase destinat comercializarii in anul 2017, asa cum a fost initiat. Este avizat
favorabil de comisii. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte: Supun la vot Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea devizului si
antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura – refacerea padurilor pentru
anul 2017 ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig, asa cum a fost initiat.
Este avizat favorabil de comisii. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dna. Popa Simona – Referitor la impadurire, noi cetatenii cum putem vedea ?
Dl.Prodan Ovidiu-fiecare cetatean se poate deplasainteren.
Dna Popa Simona-Cetatenii din localitate Bradu se plang de situatia drumurilor – nu se ia in
calcul refacerea drumului forestier din Bradu.
Dl.Prodan Ovidiu- Dupa ce trece fenomenul de inghet/dezghet vom rezolva aceste probleme.
Dna.Popa Simona- Vin cu rugamintea ca sa o luati in calcul aceasta problema ca si
cost pentru realizarea lucarilor de refacerea drumurilor din Bradu. Sa fie prins in caietul de
sarcini la licitatie.
Dna. Mihu Elena-Drumul din sat cine-l reface?
Dl.Prodan Ovidiu-promit ca iau in calcul si acest aspect; se va realiza.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.6 privind desemnarea si validarea membrilor
Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig. Este
avizat favorabil. Discutii?
Dl.Prodan Ovidiu prezinta membrii Consiliului de administratie al Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig. trei din membrii Consiliului de administratie nu sunt
de fata, in sala de sedinta si de aceea va cer scuze in numele acestora pentru absenta. Unul
dintre acestia este plecat la Minister si alt membru a fost convocat la o sedinta. Mentionez
faptul ca Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig are cel mai bun consiliu de administratie din judet,
poate chiar din tara; sunt oameni care au lucrat in domeniu, sunt in tema.
Dl.primar face o scurta prezentare a membrilor din acest consiliu de administratie.
Dl.presedinte supune la vot - Proiect de hotarare nr.6 privind desemnarea si validarea
membrilor Consiliului de administratie al Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii
Avrig, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 15 voturi pentru.( lipsesc din sala de sedinta
dl.Stoica Ghe.Daniel si dl.Klingeis Leopold Alfred).
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea prelungirii mandatului
administratorilor provizorii ai S.C. GOSPODARIRE ORASENEASCA AVRIG S.A. . Este
avizat favorabil de comisii. Nu sunt discutii. Supun la vot proiectul asa cum a fost initiat.Se
voteaza cu 14 voturi pentru;2 abtineri - dl.Paraschiv Alexandru si dl.Badila Radu Constantin.
( lipseste din sala dl.Stoica Ghe.Danile)
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului orasului Avrig.
Este avizat favorabil de comisii. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.9 privind mentinerea redeventei pentru spatiul
concesionat de catre Cabinet Medical Individual dr.Crisan Mihaela. Este avizat favorabil de
comisii. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.10 privind acordul prealabil al Consiliului Local
al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana Nicoleta SRL, in
spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat intre Liceul
Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa. Este avizat favorabil de comisii.
Dl.Bucur Costica-Sa gasim o solutie, e foarte frig acolo pe coridor, in sala de

asteptare, cetatenii mi-au sesizat acest aspect.
Dl.primar-Vedeti diferenta: dt.Tecoanta isi desfasoara activitatea si la Centrul de
Permanenta Avrig, aici platim noi Primaria orasului Avrig; acolo au cabinete private, ei
primesc decontarea cheltuielilor de la Casa de sanatate. Vom gasi o solutie. Normal ar fi ca
cei ce presteaza acolo, sa asigure aceste conditii.
Dli uman dl.Bucur Costica are dreptate, insa acolo e o afacere.
Dl.primar-acum noi reglementam.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.10 privind acordul prealabil al
Consiliului Local al orasului Avrig pentru desfasurarea activitatii Cabinetului Medical Ana
Nicoleta SRL, in spatiul ce face obiectul contractului de inchiriere nr.4/01.10.2005 incheiat
intre Liceul Tehnologic Mirsa si Cabinete Medicale Grupate Mirsa, asa cum a fost initiat. Se
voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.11 privind aprobarea cuantumului burselor
acordate, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din orasul Avrig, aferente
anului 2017. Este avizat favorabil de comisii. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.12 privind decontarea cheltuielilor de transport
pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa – Avrig
jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017.
Dna.Popa Simona –comisia buget, finante a avizat favorabil acest proiect, cu
amendament conform raportului comisiei: “ responsabilitatea corectitudinii si realitatii
decontului de transport revine in sarcina directorului de institutie”.
Dl.Primar- Sunt tot felul de discutii si nu e secret, se face naveta grupat si isi
deconteaza naveta individual.Sunt 20 mii lei /luna. E binevenit amendamentul comisiei
buget, finante.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.12 privind decontarea cheltuielilor
de transport pentru cadrele didactice din unitatea de invatamant – Liceul Tehnologic Mirsa –
Avrig jud.Sibiu, aferente lunii ianuarie 2017, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 16 voturi
pentru.
Dl.presedinte Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea vanzarii directe a imobilului
teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4.
Comisia buget finante – avizat favorabil.
Comisia juridica a avizat proiectul cu amendament – prezenta in sedinta a
proprietarului cladirii.
Dl.primar-dna.Tatu este prezenta azi in sala.
Dna.Tatu prezinta istoricul acelei constructii.
Dl.Paraschiv Alexandru-de ce nu incercati sa o vindeti la Primaria orasului Avrig?
Dna.Tatu-Am 4 copii, am avut oferte si de a schimba
Dna.Popa Simona – noi va credem si va intelegem, dar personal pretul de 20
euro/mp in centrul Avrigului este rezonabil. Primaria orasului Avrig cauta teren pentru
constructie cresa, extindere cimitir, constructie capela.
Dl.primar-Trebuie sa luam in considerare ca este teren aferent locuintei.
Dl.Paraschiv Alexandru- Ati mai avut o adresa identica ca aceasta , de la alt cetatean.
Dna Tatu - din 1979 nu s-a mai construit nimic acolo.
Dl.Klingeis Leopold intreaba in ce baza s-a luat impozit pe constructie?
Dl.secretar-In baza declaratiei depusa la impozite si taxe; Dupa ce se cumpara
terenul, proprietarul acestuia poate sa noteze constructia in Cartea Funciara in baza unei
documentatii topografice.
Dl.presedinte- Pretul ramane 20 euro/mp, asa cum a fost precizat in proiectul de
hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea vanzarii
directe a imobilului teren inscris in CF nr.23 Avrig nr.top 470/4, care a fost avizat de comisii.
Dl.secretar precizeaza ca este vorba de domeniul privat al orasului, astfel e nevoie
de minim 2/3, respectiv 12 voturi pentru adoptarea unei hotarari si aduce la cunostinta
Consiliului Local ca poate hotari daca se voteaza sau nu cu vot secret acest proiect,
deoarece este vorba de o persoana.

Dl.presedinte – Se voteaza cu 13 voturi pentru si 4 abtineri ( Paraschiv Alexandru,
Badila Radu Constantin, Brana Emil Vasile si Stoica Daniel)
Dl.presedinte-.Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea vanzarii prin licitatie
publica cu strigare, a imobilului teren, inscris in CF nr.106842 Avrig nr.cadastral
106842. Este avizat favorabil. Se supune la vot. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.15 privind atestarea la domeniul public al
orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top
1307/1/1/1/1. Este avizat favorabil.
Dl.presedinte da cuvantul domnului Barna jr., prezent in sala .
Dl.Barna jr.- Nu ati fost informati corect; un extras CF din 2015; am depus si un
certificat de grefa emis de Judecatoria Avrig.
Dl.secretar- Stim ca aveti o actiune in instanta pentru dezmembrare teren, actiune
care nu ne poate opri sa atestam un teren in domeniul public;dumneavoastra cum puteti sa
cereti o dezmemebrarepe un teren pe care nu sunteti proprietar?
Dl.primar-avrti 2 actiuni .
Dl.Barna jr.- Noi ne opunem atestarii la domeniul public al suprafetei care este in
litigiu.
Dl.primar- indiferent de solutie, pentru a intra in posesia acelui teren, el trebuie atestat
la domeniul public.
Dl.Barna jr.-Nu suntem de acord cu revocarea celor 2 hotarari. Ce se va intampla
peste 4 ani?
Dl.secretar- Acest teren ce afce obiectul HCL 79/2011 nu poate fi lasat in afara CF –
ului mare. E vorba de parcare, cai de acces acolo.
Dl.Barna jr.- Noi am solicitat un teren fara constructii.
(Dl.Stoica Daniel a revenit in sala)
Dl.presedinte- De ce nu va ganditi la o suma / mp, ca sa stingeti litigiul cu Primaria
orasului Avrig; sa propuneti o suma sau un alt teren. Haideti sa ajungem la o intelegere.
Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.15 privind atestarea la domeniul public al
orașului Avrig a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top
1307/1/1/1/1, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 5 abtineri ( Lazaroaie
Lazar Teodor, Stoica Daniel, Paraschiv Alexandru, Badila Radu Constantin si Brana Emil
Vasile).
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.16 privind atribuirea in folosinta gratuita a
spatiului situat la parterul Casei de Cultura Avrig catre Asociatia Culturala Purtata Avrigului.
Este avizat favorabil. . Se voteaza cu 16 voturi pentru.
(lipseste din sala dl.Klingeis Leopold)
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dna Popa Simona- solicitare- in antentul adresei e un simbol, care se regasea si in
interiorul Casei de Cultura langa scena, doua panouri, pe care doresc sa le pastram.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.17 privind aprobarea participării Orașului Avrig la
Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional – programul Rabla 2017, în vederea
achiziţionării unui autoturism. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr. 18 privind stabilirea unor masuri legate de
calitatea apei in fantani si sipote aflate pe raza orasului Avrig. Este avizat favorabil. Se
voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.19 privind acordarea unui mandat special in
vederea exercitarii votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii
conexe serviciilor de utilitati publice. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 12 voturi pentru si
4 abtineri ( Klingeis Arnold, Stoica Daniel, Badila Radu Constantin si Paraschiv Alexandru)
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.20 privind incheierea unui Protocol cadru de
parteneriat intre Asociatia Nevazatorilor din Romania – Filiala Judeteana Sibiu si orasul
Avrig. Este avizat favorabil. Nu mai sunt discutii. Se voteaza cu 17 voturi.
( a revenit in sala dl.Klingeis Leopold
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.21 privind modificarea art.1 din HCL Avrig
nr.106/176/2016 privind incheierea unor protocoale de colaborare intre orasul Avrig si

unitatile administrativ teritoariale vecine, pentru gestionarea cainilor fara stapan. Este avizat
favorabil. Nu mai sunt discutii. Se voteaza cu 17 voturi.
Dl.primar-au esuat demersurile pentru achizitia terenului pentru cresa; am identificat o
suprafata de aproximativ 3 ha, in proprietatea Scolii gimnaziale Avrig; daca veti vota, e o
solutie sa facem demersurile pentru aceasta investitie.
Dl.Brana Emil-Nu mai ramane nimic pentru amenajarea Bazei Sportive?
Dl.primar-Ba da , ramane.
Dna.viceprimar- luna viitoare se deschid liniile de finantare si pentru asta sa fim
pregatiti.
Dl.primar-vom strica putin curtea scolii, dar acest risc implica o reamenajare.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.22 privind aprobarea construirii unei crese in
orasul Avrig, in curtea Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII. Este avizat favorabil. Se voteaza
cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.23 privind
modificarea art.1 din HCL
nr.28/100/2016 privind finantarea din bugetul local al orasului Avrig, a cheltuielilor care nu se
finanteaza prin PNDL, pentru investitia Reabilitare si modernizare sala de festivitati la Liceul
Tehnologic Mirsa. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.24 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actualizati pentru obiectivul de investitii “ Reabilitare si modernizare sala de
festivitati la Liceul Tehnologic Mirsa”, in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.25 privind aprobarea participarii orasului Avrig la
Programul National de Dezvoltare Locala – subprogramul “Regenerarea urbana a
municipiilor si oraselor” in vederea finantarii obiectivului de investitii “Modernizare strada
Gheorghe Lazar din orasul Avrig”. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.26 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Gheorghe Lazar in orasul Avrig
“, actualizati la cota de 19 %. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.27 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investitii “ Modernizare strada Iazului, oras Avrig”, actualizati
la cota TVA de 19 %. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Vom discuta Proiectul de hotarare nr.28 dupa discutarea Proiectelor de
hotarare nr.29 si 30.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.29 privind aprobarea documentatiei de urbanism
faza Plan Urbanistic Zonal pentru obiectivul ,, Amenajare iaz piscicol ( exploatatie agricola –
piscicultura, acvacultura) prin exploatare agregate minerale, nisip si pietris “, beneficiar S.C.
GEIGER GROUP ROMANIA S.R.L. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.30 privind privind asigurarea finanțării de la
bugetul local al Orașului Avrig a cheltuielilor care nu se finanțează prin PNDL pentru
investiția ”MODERNIZARE STRADA TUDOR VLADIMIRESCU DIN ORASUL AVRIG”,
actualizate la cota TVA de 19%. Este avizat favorabil. Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Martie 2017.
Se fac propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta.
Dl.Farcas Ghe. il propune pe dl.Jugarean Florin.
Dna. Berghea Ramona- deoarece e randul FDGR, il propun pe dl.Klingeis Arnold
Gunter, presedinte de sedinta in luna martie.
Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.28 privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Martie 2017, cu propunerea dnei.Berghea Ramona: dl.Klingeis Arnold Gunter,
presedinte de sedinta in luna martie.
Se voteaza cu 17 voturi pentru.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse, deoarece au fost epuizate
toate cele 30 proiecte de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
- oferta de vanzare teren in loc. Sacadate a domnlui Burnete Andrei Ilie;
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Burnete Andrei, proprietarul terenului din Sacadate

prezent la sedinta.
Dl.Burnete Andrei-ultima oferta e de 5 euro/mp.Am studiat piata; pretul depinde de
unde e pozitionat terenul; sustin pretul de 5 euro/mp.
Dl.primar-Noi va trebui sa facem o evaluare a terenului.
Dl.Burnete Adrian-Putem discuta o negociere, dar nu foarte mult.
Dl.secretar- Situatia e un pic diferita, evaluarea trebuie facuta.
Dl.Primar-Cred ca noi, cumparatorul il vom putea alege. Puteti sa alegeti si
dvs.evaluatorul.
Dna Popa Simona-Primaria orasului Avrig va avea un evaluator atestat ANEVAR.
Dl.Brana Emil- Domnul primar sa continue negocierea si sa faca demersurile pentru a
putea achizitiona acel teren.
Dl.presedinte solicita aviz din partea Consiliului Local Avrig pentru ca dl.primar sa
faca demersurile in continuare.
Dl.Stoica Daniel-in secunda in care avem evaluarea, putem continua
demersurile;consider ca daca este de interes public, 10 mii de euro nu ar fi o povara mare
pentru bugetul orasului Avrig.
Dl.Bujan Cristian – si vanzatorul se poate gandi pentru beneficiul unei localitati care
nu are apa si canalizare.
Dl.presedinte- Cine e de acord pentru o evaluare a terenului si demersurile necesare,
pentru dl.primar. Se voteaza cu 16 voturi pentru.
- adresa consilierilor locali PMP Avrig cu privire la realizarea PUZ ului pentru zona
Dutina Avrig;
Dl.presedinte-va fi luata in discutie la bugetul local pentru anul 2017.
Dl.primar – era vorba de realizarea a 2 PUZ-uri: pe Raului, Unirii, Sticlarilor; 100 mii
lei si PUZ pentru zona Dutina -70 mii lei.
Dl.presedinte –va ramane in buget ce am discutat.
Dl.presedinte-- adresa SC GOA SA referitoare la achizitionare gunoiera compactoare;
Dl.presedinte – sa se plateasca in leasing masina care e utila.
Dl.presedinte –-solicitarea cetatenilor orasului Avrig cu privire la alinierea stradala a
imobilelor din zona Dutina;
Dl.Primar-se va face PUZ; am declarat-o ca prioritate in anul 2017.
Dl.presedinte da cuvantul dnei.Cepoi din orasul Avrig str.Raului.
Dna.Cepoi a solicitat prin adresa o adeverinta care sa-i serveasca la eliberarea
actului de identitate pentru unul dintre copii majori; fam.Cepoi a construit o casa pe un teren
al Primariei orasului Avrig fara o aprobare prealabila; prin solicitarea depusa la Primarie
aceasta doreste “ïntrarea in legalitate”, “aviz pentru racordarea la curent”.
Dl.primar-ce s-a intamplat pana in vara nu stiu si nu ma intereseaza; fostul arhitect al
Primariei orasului Avrig v-a eliberat o adeverinta, s-au facut ilegalitati, pe care eu nu le
continui; eu incerc alta solutie, sa va putem vinde acel teren; ceea ce-mi cereti este ilegal.
Dna.Cepoi-dvs.spuneti ca semnatura si stampila fostului primar nu este valabila; avem nevoie
de eliberarea unei carti de identitate provizorii, macar asa ar putea merge sa se angajeze.
Dl.primar-solutia de moment care ati gasit-o pentru fata , sa o gasiti si pentru baiat, de a-l lua
in spatiu cineva, pana facem PUZ-ul.
Dl.secretar propune fam.Cepoi sa perfecteze actele de identitate ale copiilor la aceeasi adresa
unde au si dumnealor cartile de identitate.
Dl.presedinte constata ca s-au discutat toate problemele de pe ordinea de zi si declara sedinta
inchisa.

