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RAPORT ANUAL (2016)
PRIVIND STAREA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ A ORAŞULUI AVRIG
Potrivit prevederilor art. 63 alin. 3 lit. a din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale, primarul are obligativitatea de a prezenta un raport
anual privind starea economico socială şi de mediu a localităţii Avrig.
Primarul a emis în anul 2016 un număr de 790 dispoziţii, toate având drept
scop o mai bună funcţionare a serviciilor şi compartimentelor de specialitate.
Astfel pe linia bugetului: prin HCL 21/ 24.02.2016 a fost adoptat bugetul
pe anul 2016.
Bugetul local local a fost rectificat astfel:
HCL 17/87/31.08.2016 – au fost suplimentate sumele din TVA pentru
acoperire cheltuieli descentralizate ( salarii invatamant) si sumele primite de la
bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu CES.
HCL 51/121/28.09.2016 – cu sumele alocate din bugetul ANCPI pentru
finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului National de
cadastru si carte funciara.
HCL 71/141/31.10.2016 – au fost suplimentate sumele defalcate din TVA
pentru salarii invatamant, subventiile primite de la bugetul de stat pentru finantarea
asistentei medicale comunitare, sumele primite din fondul de interbventie al
guvernului pentru calamitati naturale (inundatii) precum si finantarea PNDL
aferenta strazii T. Vladimirescu.
HCL 77/147/29.11.2016 – au fost suplimentate sumele defalcate din TVA pt
salarii invatamant, asistenti personali si indemnizatii, program pilot supliment
alimentar prescolari si elevi.
DISPOZITIA cu nr. 693/13.12.2016 – validata prin HCL
94/164/21.12.2016 – au fost suplimentate sumele alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, sumele defalcate din TVA
pentru echilibrarea bugetelor locale precum si sumele primite de la bugetul
judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu CES.
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DISPOZITIA cu nr. 728/27.12.2016 – au fost suplimentate subventiile
primite din fondul de interventie al guvernului pentru Bugetul – instrumentul
principal al dezvoltării economico - sociale a fiecărei localităţi, a fost la nivelul
anului 2016 în sumă de 25.899.198 lei calamitati naturale ( inundatii).
şi a fost realizat din:
I. Venituri proprii: 15.863.600 lei din care:
- impozite şi taxe persoane fizice 4.234.262 lei
- impozit si taxe persoane juridice 2.706.663 lei
- cote defalcate din impozit pe venit 8.922.675 lei
II. Sume defalcate din TVA – 9.485.726 lei din care:
- invatamant
6.506.891 lei
- persoane cu handicap 1.490.985 lei
- evidenta populatiei
64.000 lei
- ajutoare incalzire cu lemne 20.000 lei
- tichete sociale
4.850 lei
- sume pentru echilibrarea bugetelor locale 1.399.000 lei
III. Subvenţii- buget de stat 422.653 lei din care:
- subventii fond interventie 90.000 lei
- subventii proiecte ani precedenti - Renergy 50.076 lei
- subventii incalzire lemne 5.764 lei
- subventii finantarea sanatatii 93.577 lei
- finantare PNDL 183.236 lei
IV. Subventii primite de la alte administratii: 127.219 lei - sume primite
din bugetul judetului pentru copii cu CES.
Menţionăm faptul că din total cheltuieli in suma de 19.669.345 lei,
învăţământului i-a fost alocată suma de 7.511.487 lei, rămânând pentru întreaga
activitate economică, socială şi administrativă suma de 12.157.858 lei.
Pentru anul 2016 bugetul a fost realizat pe partea de venituri în procent de
106 %.
Cheltuielile efectuate pentru anul 2016 sunt in suma de 19.669.345 lei total
din care:
- administraţie autorităţi publice
2.297.392 lei
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- serv.public de evidenţă persoane
216.843 lei
- politie locala si protectie civila
541.780 lei
- invatamant
7.511.487 lei
- sanatate
232.732 lei
- cultură, recreere şi religie
1.103.914 lei
- asistenta sociala
2.034.564 lei
- locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 2.450.279 lei
- protecţia mediului
1.259.231 lei
- energie
10.000 lei
- transporturi
1.981.173 lei
- alte acţiuni economice
29.950 lei
Principalele lucrări de reparaţii:
- reparaţii străzi oraş Avrig, cu material asfaltic în valoare de
340.351lei;
- reparaţii drumuri comunale în valoare de 77.700 lei
La investiţii s-a alocat suma de 6.475.500 lei, din care a fost utilizata suma
de 2.259.141 lei, dupa cum urmeaza:
 Programe informatice – 25.495 lei
 Central termica primarie – 14.145 lei
 Lucrari si reparatii capitale scoli – 309.584 lei
 SF+PT+DE capela funerara Avrig – 22.772 lei
 Documentatie avizare lucrari de interventii Casa de Cultura Avrig –
31.182 lei
 Imprejmuire si bransament teren de sport Bradu – 197.571 lei
 Extindere iluminat public zona Dutina – 15.408 lei
 Decoratiuni iluminat festiv iarna – 19.953 lei
 Achizitie teren cimitir Mirsa – 57.977 lei
 Achizitie teren Valea Avrigului – 25.650 lei
 Achizitie autoutilitara IVECO – 158.371 lei
 Retea fibra optica – 45.112 lei
 Modernizare str. T.Vladimirescu – 681.273 lei
 Dirigentie de santier str. . Vladimirescu – 19.548 lei
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 Documentatie tehnico-economica modernizare str. Ghe. Lazar –
82.296 lei
 PT+DE drum acces Sacadate – 23.400 lei
 PT+DE drum acces Bradu – 3.600 lei
 Reparatie capitala str. Bisericii – 525.804 lei
În decursul anului 2016 compartimentul resurse umane a intocmit
urmatoarele documentaţii:
 încadrări / stabiliri salarii: pentru un numar de 36 contracte de munca
(personal contractual, din care 11 asistenti personali);
 numiri functionari publici 7;
 încetări raporturi de serviciu functionari publici 2;
 incetari contracte de munca 19;
 incetari mandate demnitari 2;
 transferuri functionari publici 3;
 suspendare contracte de munca 2;
 suspendare raporturi de serviciu 1;
 constituirea comisiilor de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor si
asigurarea secretariatului pentru concursurile organizate în vederea
promovării sau recrutarii;
 comunicarea dispozitiilor;
 organizarea concursurilor/examenelor, din care:
 pentru promovare în grad – personal contractual – 1 concurs;
 pentru promovare în grad profesional – functionari publici – 1
concurs;
 pentru recrutare – functionari publici si personal contractual – 18
concursuri;
Serviciul arhitectura, urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina
in constructii pe parcursul anului 2016 a intocmit si a eliberat:
 82 de autorizatii de construire,
 303 certificate de urbanism,
 2 avize de sapatura,
 200 adeverinte,
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12 raspunsuri la sesizari si reclamatii,
60 de raspunsuri la adrese,
51 de certificate de atestare a edificarii/a radierii,
9 procese verbale la terminarea lucrarilor,
7 procese verbale de constatare şi sancţionare a contraventiilor,
10 rapoarte de specialitate catre Consiliul Local Avrig,
declaratii privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de
construire in cazul persoanelor fizice si juridice,
2 certificate de nomenclatură stradală,
2 avize de oportunitate.
Lucrările de reparație executate în anul 2016 sunt urmatoarele:
„Reparații la aleile între blocuri – pentru zona Sticla - orașul Avrig” valoare lucrare 142.097,41 lei inclusiv T.V.A.
„Reparații pe drumul din sat Bradu de la Crucea Eroilor până la Rezervorul
de apă – așternere piatră spartă și compactare” - valoare lucrare 77.700,00
lei inclusiv T.V.A.
„Închiriere utilaj pentru curățirea și amenajarea terenului din localitatea
Mîrșa – în spatele Liceului Tehnologic” - valoare lucrare 21.600,00 lei
inclusiv T.V.A.
„Taluzare iaz în orașul Avrig – zona Sticla” - valoare lucrare 73.960,36 lei
inclusiv T.V.A.
„Reparații strada Corneliu Coposu din localitatea Mîrșa, orașul Avrig” valoare lucrare 250.555,24 lei inclusiv T.V.A.
„Reparație alee între blocurile 15 și 16, orașul Avrig” - valoare lucrare
97.114,59 lei inclusiv T.V.A.
„Întreținere și reparație gard Cimitir orășenesc Avrig, Str. Eroilor” - valoare
lucrare 57.036,25 lei inclusiv T.V.A.
„Amenajare drum acces Mlăci – valea Avrigului” - valoare lucrare 1.500 lei
inclusiv T.V.A.
„Renovare toalete publice piața Mîrșa” - valoare lucrare 24.466,23 lei
inclusiv T.V.A.
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 „Reparații interioare și exterioare Cămin Cultural Bradu” - valoare lucrare
40.000,00 lei inclusiv T.V.A.
 „Reparație capitală Str. Bisericii, Avrig” - valoare lucrare 252.804,35 lei
inclusiv T.V.A.
 „Reparații alee în spatele blocurilor 34, 35, 36 – orașul Avrig” - valoare
lucrare 147.833,21 lei inclusiv T.V.A.
 „Reparații trepte și soclu imobil Primăria oraș Avrig” - valoare lucrare
15.495,49 lei inclusiv T.V.A.
 „Refacere spații verzi și repoziționare mobilier stradal” - valoare lucrare
17.683,21 lei inclusiv T.V.A.
 „Taluzare iaz partea stângă Bl. 16, orașul Avrig” - valoare lucrare 81.531,53
lei inclusiv T.V.A.
 „Montaj casete prefabricate beton – Valea Avrigului ” - valoare lucrare
25.900,00 lei inclusiv T.V.A.
 „Lucrări de reparații și zugrăveli birouri Primăria Avrig” - valoare lucrare
4.905,00 lei inclusiv T.V.A.
 „Execuție foraj de explorare și explorare cu instalație hidraulică cu circulație
directă de foraj vertical, adâncime 80 ml, în sat Glâmboaca” - valoare
lucrare 42.946,00 lei inclusiv T.V.A.
 „Reparații gard Cimitir orășenesc Avrig, intersecție strada Eroilor cu strada
Cânepii – Baza sportivă” - valoare lucrare 48.973,25 lei inclusiv T.V.A.
 „Montare panou cu uși tâmplărie PVC Birou relații cu publicul” - valoare
lucrare 5330,42 lei inclusiv T.V.A.
 „Refacere infrastructură afectată de inundații – podeț distrus Bradu – drum
de exploatare sat Bradu – drum de exploatare sat Săcădate” - valoare lucrare
30.000,00 lei inclusiv T.V.A.
Lucrări în executie:
 „Modernizare stradă Tudor Vladimirescu în oraşul Avrig” s-a achitat
681.272,70 lei incusiv T.V.A.
Lucrări noi:
 „Împrejmuire și branșament apă teren de sport Bradu” s-a achitat 168.275
lei incusiv T.V.A.
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Alte lucrări de investiții:
 Reparație capitală strada Bisericii s-a achitat 525.804,35 lei incusiv T.V.A.
 Studiu de fezabilitate +Proiect tehnic +documentaie de executie cu detalii
tehnice pentru investiția „Construire Capelă Mortuară P și amenajări
exterioare – Alei în orașul Avrig” - 22.772 lei inclusiv T.V.A (20 %)
 D.A.L.I . „Consolidare clădire existentă, extindere, amenajări interioare la
Casa de Cultură Avrig” - 31.182 lei inclusiv T.V.A (20 %)
 Achiziție și montaj echipamente fitness exterior - 29.296 lei inclusiv T.V.A
(20 %)
 Execuție – extindere rețea de alimentare cu energie electrică – 15.408 lei
inclusiv T.V.A (20 %)
 Documentație tehnico-economică pentru investiția „Modernizare Str.
Gheorghe Lazăr din orașul Avrig” – 82.296 lei inclusiv T.V.A (20 %)
 D.A.L.I . investiția „Modernizare drum de acces sat Săcădate” – 23.400 lei
inclusiv T.V.A (20 %)
 Proiect tehnic +documentație de execuție cu detalii tehnice pentru investiția
„drum vechi în sat Bradu” – s-a plătit 3.600 lei inclusiv T.V.A (20 %)
pentru Studiu topografic.
In ceea ce priveste domeniul investiții cu finanțare din fonduri
nerambursabile au fost semnate
urmatoarele contracte de finanțare pentru
realizarea urmatoarelor obiective prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală:
 contractul de finanțare nr. 275/21.07.2016 pentru realizarea obiectivului de
investiții „Modernizare strada Tudor Vladimirescu din orașul Avrig”,
 contractul de finanțare nr. 608/28.09.2016 pentru realizarea obiectivului de
investiții “Reabilitare și modernizare sală de festivități la Liceul
Tehnologic Mîrșa, în vederea obținerii autorizației sanitare de
funcționare”
S-au realizat demersuri in vederea accesării de finanțări nerambursabile prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020 pentru realizarea următoarelor
investiții:
„Extindere si modernizare iluminat public stradal in orasul Avrig si
localitatile apartinatoare”. A fost semnat contractul de servicii de consultanta
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privind „Intocmire documentatie pentru obtinerea finantarii prin POR 2014 –
2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de
carbon, in vederea realizarii investitiei „Extindere si modernizare iluminat public
stradal in orasul Avrig si localitatile apartinatoare”.
„Construire creşă în oraşul Avrig”. A fost organizată procedura de achiziție
publică având ca obiect achiziționarea unui teren în orașul Avrig, în vederea
construirii şi înfiinţării unei creşe în oraşul Avrig prin accesarea unei finanţări
nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătăţirea
infrastructurii educaţionale. Procedura a fost anulata deoarece nu s-a prezentat nici
un ofertant.
În vederea construirii unității de învățământ Grădinița cu program normal în
orașul Avrig, arondată Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr Avrig, au fost transmise
documentele necesare către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,
Unitatea de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Rețelei Școlare și
Universitare. Finanțarea construirii și utilării unei grădinițe noi în orașul Avrig este
posibilă în cadrul Proiectului privind Reforma Educației Timpurii în România,
proiect național cofinanțat de Guvernul României și Banca de Dezvoltare a
Consiliului Europei (BDCE).
Serviciul Public de Asistenta Sociala Avrig s-a concentrat asupra
identificarii si solutionarii problemelor sociale ale comunitatii locale, din
domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice,
persoanelor cu handicap, cu probleme de sanatate precum si a oricaror alte
persoane aflate in nevoie.
În cursul anului 2016 pentru acordarea ajutorului social, conform Legii
416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare au fost preluate 11 cereri noi pentru acordarea ajutorului social. Sau efectuat modificări ale cuantumului ajutorului social pentru un numar de 29
familii şi persoane singure şi s-a reluat dreptul la ajutor social pentru 14 familii şi
persoane singure. De asemenea s-au efectuat un număr de 16 suspendări ale
dreptului la ajutorul social şi pentru un număr de 17 familii şi persoane
singure dreptul la ajutorul social a fost incetat.
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În vederea stabilirii şi urmăririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului
la ajutorul social s-au efectuat anchete sociale la intervalul stabilit de lege,
rezultând un număr de 93 anchete sociale efectuate.
În vederea menţinerii dreptului la ajutorul social au fost analizate şi operate
in baza de date modificările intervenite în urma depunerii de către beneficiari a
unui număr de 195 declaratii pe propria răspundere însoţite
de documente justificative privind componenţa familei şi veniturile realizate
de membrii acesteia.
În cursul anului 2016 un număr mediu lunar de 23 persoane apte de
muncă din familiile beneficiare de ajutor social au efectuat acţiuni şi lucrări de
interes local si au fost inregistrate 107 adeverinte de la somaj.
S-au înregistrat şi eliberat 20 adeverinţe care să ateste calitatea de beneficiari
ai ajutorului social necesare pentru asigurări de sănătate sau pentru alte beneficii.
Tabel privind persoanele beneficiare de ajutor social şi dosarele de ajutor
social aflate în plată - anul 2016:
NUMĂR DOSARE ÎN
PLATĂ

LUNA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

39
40
40
34
33
30
30
29
28
28

NUMĂR PERSOANE
BENEFICIARE
98
110
114
87
86
75
84
73
72
71
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11
12

30
82
35
104
În cursul anului 2016 pentru acordarea ajutorului de înmormîntare stabilit
conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi
completările ulterioare a beneficiat o persoana de 700 lei si de ajutor de urgenta au
beneficiat 2 persoane in suma totala de 1.200 lei. Prin Hotărârea Consiliului Local
Avrig, s-au acordat 5 ajutoare de urgenta in suma totala de 10.000 lei.
În cursul anului 2016 pentru un număr de 33 de familii sau persoane
singure, beneficiare de ajutor social, s-a emis dispoziţia de acordare a ajutorului
pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi sau petrolieri, suma totală fiind de
9.396 lei.
In ceea ce priveste activitatea privind acordarea alocației pentru susținerea
familiei conform Legii 277/2010 in cursul anului 2016 au fost depuse 28 și
aprobate 28 de solicitări pentru acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei. De
acest drept au beneficiat lunar, în medie 402 copii.
In ceea ce priveste activitatea privind protectia copilului si familiei conform
Legii 272/2004 in cursul anului 2016 s-au înregistrat:
 planuri de servicii 18
 monitorizări postreintegrare: 1
 monitorizări de cazuri de copii ai căror părinţi sunt plecaţi la lucru în
străinătate:139
 monitorizări planuri de servicii: 18 beneficiari
 cazuri de plasamente: 3
 reevaluari trimestiale si semestriale la copii cu masura de protectie
 reevaluari anuale la persoanele cu handicap internate in camine spital.
 distribuire lapte praf pentru sugarii 0-12 luni: 30 beneficiari pe luna
 cazuri consiliere violenta (domestică) – reorientare către DGASPC Sibiu: 2
 anchete sociale privind sprijinul financiar în cadrul Programului naţional
"Bani de liceu": 5
 anchete sociale pentru achizitionare calculator: 5
 anchete sociale pentru orientarea şcolară: 89
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 sesizări din partea DGASPC direcţionate către serviciul de asistenta
socila (pe problematica copilului şi familiei sale): 6
 fise de observatie: 86
 fise de evaluare a riscului: 55
 sesizari catre DGASPC: 2
In ceea ce priveste acordarea unor beneficii de asistenta sociala situatia este
urmatoarea:
 Indemnizația pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau de până
la 3 ani în cazul copilului cu handicap si stimulent de insertie pentru crestere
copil: 138 dosare înregistrate la SPAS.
 Cereri de indemnizatie lunara pentru ingrijirea copilului cu varsta intre 3 - 7
ani si sprijin lunar pentru ingrijirea copilului de la 0 -7 ani: 6 beneficiari
 Alocatie de stat pentru copii, insotite de actele necesare pentru completarea
dosarului si transmiterea lor la AJPIS Sibiu: 135 beneficiari
 Primire cereri privind urmatoarele modificari la alocatiile de stat si
indemnizatia pentru cresterea copilului pana la 2 ani: schimbarea
reprezentantului legal; schimbarea modului de plata a alocatiei (prin cont
sau posta), schimbarea domiciliului si transmiterea lor la AJPIS Sibiu: 110
cereri
 Intocmire anchete sociale pentru acordare alocatii de stat (unde este cazul):
14 beneficiari
 Intocmire anchete sociale pentru acordare indemnizatie crestere copil unde
este cazul: 12 beneficiari
 Acordare ajutoare alimentare pentru persoanele defavorizate: 1197
beneficiari.
 In anul 2016 in temeiul Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii
in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate au
fost preluate dosare de stimulent educational, s-au intocmit referate in
vederea emiterii dispozitiei, verificare prezenta gradinita si acordare tichete
gradinita: 13 beneficiari.
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In ceea ce priveste activitatea privind protectia persoanelor cu handicap
conform Legii 448/2006 privind acordarea unor beneficii de asistenta sociala
situatia situatia este urmatoarea:
 s-au intocmit dosare de angajare a asistentului personal pentru bolnavul
incadrat in gradul grav de handicap, conform Legii nr. 448/2006: 8
 s-au efectuat anchete sociale la asistentul personal in vederea angajarii: 8
 s-au întocmit pentru un număr de 8 persoane încadrate în grad de handicap
anchete sociale pentru scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de
drumuri nationale.
La sfarsitul anului 2016 au fost in evidenta 45 de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap care au încheiate contracte individuale de muncă iar 60
persoane cu handicap grav beneficiaza de indemnizatie lunara.
Centrul de servicii comunitare si ajutor la domiciliu pentru persoane
varstnice a asigurat in anul 2016 servicii sociale de ingrijire de lunga durata, astfel:
30 persoane varstnice dependente, 20 persoane din orasul Avrig si 10 persoane din
sat Glimboaca.
Referitor la structura demografică: In anul 2016 au fost înregistraţi un
număr de 165 născuţi. Au fost înregistrate un număr de 135 decese. In anul 2016
au fost oficiate un număr de 132 căsătorii.
Domeniul învăţământului
În anul școlar 2015 - 2016 la Școala Gimnazială Avrig au fost înscriși 379
elevi la învățământ de zi. La structurile școlare numărul de elevi a fost următorul:
- Școala cu clasele I - VIII Bradu 84 elevi
- Școala cu clasele I - IV Săcădate 24 elevi
- Școala cu clasele I - IV Glîmboaca 10 elevi
- Preșcolari: 52 la Structurile: Bradu (25), Săcadate (14), Glîmboaca (13)
La sfârșitul anului școlar 2015-2016 situația la învățătură și purtare se
prezintă în felul următor:
Elevi rămași
Nr
Promovați Procent Repetenți Cu situația
înscriși la
elevi
neîncheiată
sfârșitul anului
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școlar
Pregatitoare-IV
Avrig:
V-VIII Avrig:
Pregatitoare VII Bradu:
Pregatitoare-IV
Săcădate:
Pregatitoare-IV
Glîmboaca

214

199

93%

4

11

163
82

116
63

72%
76,82%

9
1

38
18

24

24

100%

-

-

10

10

100%

-

-

In anul scolar 2015 - 2016 la Liceul Teoretic “Ghe. Lazar” Avrig
situatia este urmatoarea:
Nr. elevi înscrisi 934 elevi din care:
- nivel prescolar - 250 elevi
- nivel primar - 298 elevi
- nivel gimnazial - 223 elevi
- nivel liceal - 163 elevi
Nr. elevi ramasi la sfârșit an scolar: 905 elevi din care:
- nivel prescolar - 250 elevi
- nivel primar - 289 elevi
- nivel gimnazial - 203 elevi
- nivel liceal - 163 elevi
In anul scolar 2015- 2016 la Liceul Tehnologic Mirsa situatia este
urmatoarea:
TOTAL
Cod
...

LICEUL TEHNOLOGIC MÎRȘA
TOTAL GENERAL
13
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Preşcolar cu program normal - zi
Preşcolar cu program prelungit/saptamanal - zi
Primar - zi
Primar - integrat - zi
Primar "step-by-step" -zi
Primar "A doua şansă"
Primar vocational(altul decat specializarea muzică) - zi
Primar cu specializarea muzică - zi
Primar cu specializarea muzică in regim suplimentar - zi
Gimnazial - zi
Gimnazial - integrat - zi
Gimnazial "A doua şansă"
Gimnazial vocational(altul decat specializarea muzică) 10
zi
Gimnazial vocational(altul decat specializarea muzică)
10,1 regim suplimentar - zi
11
Gimnazial cu specializarea muzică - zi
Gimnazial cu specializarea muzică in regim suplimentar 11,1 zi
12
Gimnazial - FR
13
Liceal teoretic - zi
14
Liceal teoretic - seral
15
Liceal tehnologic, militar, pedagogic si teologic - zi
16
Liceal tehnologic - seral
Liceal artistic(toate specializarile, exceptie, specializarea
17
muzică) şi sportiv - zi
18
Liceal specializarea muzică - zi
1
2
3
3,1
4
5
6
7
7,1
8
8,1
9

14

2
2
5

44
53
109

4

109

4
1

69
30
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19
Liceal - FR
19,1 Liceal integrat - zi
Invatamant profesional(inclusiv stagiile de pregatire
20
practică) - zi
21
Postliceal/maistri - zi
21,1 Postliceal/maistri - seral
22
Cantine-camine (elevi cazati)

2

25

La nivel local au fost organizate urmatoarele evenimente:
 Lumea copiilor la Avrig ed. IV – 9 - 11 septembrie 2016
 Festivalul Folcloric Florile Oltului ed. 45 – 23 - 24 iulie 2016
 Ne place Valea Avrigului pe bicicleta - 11 iulie 2016
 100 de ani de la Intrarea Romaniei in Primul Razboi Mondial
 Tara Oltului in Produse si Traditii 30 octombrie 2016
 Concurs de sah 9 decembrie 2016
 Ziua Natinala a Romaniei – Trenul regal
 Datini si obiceiuri la Avrig 17 decembrie 2016
Asistenţa medicala primara în regim de gardă este asigurată de Centrul de
Permanenţă de la Avrig. In această unitate in anul 2016 s-a asigurat asistenta
medicala primara si consultatie in regim de garda pentru 7034 de bolnavi.
Urmatoarele investitii sunt preconizate a se realiza in anul 2017:
I.

INVESTIȚII

1. Execuție investiție „Modernizare Str. Gheorghe Lazăr din orașul Avrig”
2. Documentație tehnico-economică „Modernizare strada Libertăţii din orașul
Avrig”
3. Documentație tehnico-economică „Modernizare strada Negoiu din orașul
Avrig”
4. Execuție investiție „Reabilitare drum vechi-DN1, în localitatea Bradu, sat
15
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Bradu, oraș Avrig, județul Sibiu”
5. Execuție investiție „Reparație capitală drum Mîrșa – intrare din GJ 105G
Racovița – interior localitate Mîrșa – ieșire în DJ 105G spre Avrig”
6. Continuare investiție „Modernizare strada Tudor Vladimirescu în oraşul
Avrig”
7. Execuție investiție Str. Iazului, orașul Avrig
8. Execuție / Amenajare parcare în fața Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr (pârâul
din fața liceului), oraș Avrig, județul Sibiu
9. Parcare Sala de sport Liceului Teoretic „Gheorghe Lazăr„ (strat de asfalt 4-6
cm)
10. Casa de Cultură Avrig execuție lucrare – execuția se va realiza de către CNI
11. Documentație tehnico-economică pentru investiția „Extindere Clădire
Primărie”
12. Execuţie investiția „Construire Capelă Mortuară și amenajări exterioare –
Alei în orașul Avrig”
13. Documentație tehnico-economică pentru investiția „Construire Capelă
mortuară și amenajări exterioare – Alei în localitatea Mîrșa”
14. Execuţie investiția „Construire Capelă mortuară și amenajări exterioare – Alei
în localitatea Mîrșa”
15. Documentație tehnico-economică „Modernizare strada Libertăţii din orașul
Avrig”
16. Execuție investiție „Modernizare strada Libertăţii din orașul Avrig”
17. Execuție investiție „Modernizare strada Negoiu din orașul Avrig”
18. Execuție investiție „Modernizare strada Nicolae Bălcescu în oraşul Avrig”
19. Execuție investiție „Modernizare drum de acces sat Săcădate”
20. Documentație tehnico-economică Modernizare Str. Prundu Mare
21. Execuție investiție „Modernizare Str. Prundu Mare”
22. Documentație tehnico-economică ”Modernizare str. Pietrari”
23. Execuție investiție „Modernizare str. Pietrari”
24. Documentație tehnico-economică „Modernizare str. Zorile
25. Execuție investiție „Modernizare str. Zorile”
26. Documentație tehnico-economică „Modernizare str. Izvorului”
16
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27. Execuție investiție „Modernizare str. Izvorului”
28. Documentație tehnico-economică „Modernizare str. Joagărului ”
29. Execuție investiție „Modernizare Str. Joagărului”
30. Documentație tehnico-economică „Modernizare str. Cioplea ”
31. Execuție investiție „Modernizare Str. Cioplea”
32. Documentație tehnico-economică „Modernizare str. Mihai Eminescu”
33. Execuție investiție „Modernizare Str. Mihai Eminescu”
34. Documentație tehnico-economică „Amenajare parcare în fața Liceului
Teoretic Gheorghe Lazăr, oraș Avrig ”
35. „Podul lui Moise ”
36. Documentație tehnico-economică
pentru investiția „Construirea unui
skateparc în orașul Avrig”
II.

ALTE LUCRĂRI

Șipot Str. Bisericii (reparație și achiziție toalete ecologice)
Decolmatare pâraie în localitatea Glâmboaca
Decolmatare pâraie în localitatea Bradu
Decolmatare pâraie în oraşul Avrig
Întreţinere şi reparaţii Cămin Cultural Săcădate
Întreţinere şi reparaţii Cămin Cultural Glîmboaca
Întreţinere şi reparaţii Cămin Cultural Bradu
Întreţinere şi reparaţii străzi și drumuri în oraşul Avrig
Întreţinere şi reparaţii locuri de joacă și spații verzi în Avrig și localitățile
aparținătoare
10. Lucrări de întreţinere Bloc T2-ANL (zugrăveli)
11. Analiză apă fântâni pe teritoriul administrativ al oraşului Avrig
(Glâmboaca și Săcădate)
12. Diverse lucrări de intabulare pe teritoriul UAT Avrig
13. Lucrări de amenajare locuri de depozitat gunoi (platforme betonate
împrejmuite) în localitatea Avrig și localitățile aparținătoare
14. Execuție parcări zona centrală blocuri (bloc 19 și 20)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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15. Execuție parcări și alei pentru Blocurile 23-24-25 și 26
16. Reabilitare Piață agroalimentară Avrig
17. Aleea Sticla spre str. Unirii
18. Infrastructură afectată de inundații (0,5 km drum Bradu, 0,5 km drum
Săcădate, podeț Bradu)
Pentru anul 2017 se urmăreşte realizarea unei bune administrari a unitatii
administrativ teritoriale in vederea respectarii legii si a cetatenilor.

PRIMAR,
Adrian Dumitru David
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