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Nr.23.256 / 26.09.2019
PROCES-VERBAL
Încheiat azi 25 Septembrie 2019, 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 Septembrie 2019, a fost
convocata prin Dispozitia nr. 433 / 2019 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.
La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali din 17 in functie.
În sală sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc. Glâmboaca si
Săcădate, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, reprezentanti ai Asociatiei Club
Sportiv Viitorul Avrig, dl.Dan Francu – ziar Info Avrig,
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic si dna Ianos Simona – Comp.administratie publica locala..
Dl.secretar constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este statutara prin prezenta
majoritatii consilierilor in functie.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Iulie 2019. Se
voteaza in unanimitate;
Dl.primar supune la vot ordinea de zi a sedintei:
Ordinea de zi se voteaza in unanimitate.
Dl.Stoica Daniel; propunere; sa suplimentam la diverse – discutii referitoare la
lucrarea de modernizare a strazii Gheorghe Lazar si adresa din data de 1
Septembrie 2019.
Dl.primar – o sa discutam la diverse.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Halmaghi Ionut Emilian, presedinte de sedinta ales .
Dl.Halmaghi Ionut Emilian – presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei Primarului
nr.433/2019, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Inițiator: Primarul orașului Avrig – AVIZ comisia 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.
Inițiator: Primarul orașului Avrig – Aviz comisia 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –
teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019.
Initiator: Primarul orasului Avrig - AVIZ comisia 1, 3
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului
Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat de
pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2,3

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța corporativă
a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2,3
6. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru
serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE
ORĂȘENEASCĂ AVRIG S.A.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
7. Proiect de hotărâre privind desființarea aparatului permanent de lucru al Consiliului
Local Avrig;
Initiator: Primarul orasului Avrig - AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI DE
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea Țara Făgărașului".
Initiator: Primarul orasului Avrig - AVIZ comisia 1, 2, 3
9. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea
publicului cu privire la
elaborarea Documentaţiei
Plan Urbanistic Zonal –
CONSTRUIRE FERMĂ BOVINE - beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare a
câinilor fără stăpân .
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2,3
11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul Avrig
și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice care
beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.
Inițiator: Primarul orașului Avrig –Aviz comisia 1, 2, 3
13. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna Octombrie
2019.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Sibiu;
- Decizia nr. 702/2019 pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr.
5318/85/2017;
- Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;
- Adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig;
- Proces verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;
- Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc, până la data de
17.09.2019;
Se trece la discutarea proiectelor de hotarare .
Proiect de hotărâre nr.1 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.Brana Emil – Poate gasim sumele necesare sa platim cotizatia la ADI Monte
Fagaras.
Dl.primar –Nu am platit inca cotizatia nici la celelalte ADI –uri.Vom face analiza dupa
30 septembrie. Asta presupune o urmatoaee rectificare, deoarece vor fi sume in plus.
Dl.Stoica Daniel – Sa inteleg ca la urmatoarea rectificare vom cumpara si detectorul
de vene?
Sursa de finantare nu a mai venit.
Dl.primar –Cele mai multe sponsorizari vor fi in Decembrie.Noi am facut mai multe
solicitrai la agentii economici din zona si speram ca se vor strange sumele.
Dl.Stoica Daniel- Am aprobat in decembrie anul trecut. Daca pana la urmatoarea

rectificare nu se strang banii, ce facem?
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.1si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.2 privind anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare
restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local al orașului Avrig.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.2 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru.
Dl.presedinte da cuvantul reprezentantului Asocitaiei Club Sportiv Viitorul Avrig, pe
ordinea de zi fiind inscrisa la diverse si adresa nr. 21647/05.09.2019 depusă de Asociația
Club Sportiv Viitorul Avrig; .
Dl.Pacurar Viorel – reprezentant al Asocitaiei Club Sportiv Viitorul Avrig – In baza
Hotararrii Consiliului local Avrig, folosim terenul de la baza sportiva, insa administratorul de
acolo ne pofteste copiii sa iasa afara. Inca o problema referitoare la Hotararea Consiliului
Local, am dori sa propunem cateva modificari, respectiv: stabilirea unor turnee, competitii, in
sezonul de vara .Avem rugamintea sa discutati cu administratorul de acolosa nu mai creeze
stari conflictuale acolo.
Dl.primar – Am discutat cu dl.Roman aceste subiecte, credeam ca lucrurile s-au mai
asezat. Avem doua cluburi care activeaza acolo. Programul dvs.nu ar trebui sa se suprapuna
cu cel al F.C. Avrig. Nu toate antrenamentele se pot face pe terenul mare, pentru ca la anul
nu vom mai avea un teren de calitate.
Dl.Pacurar Viorel – Copiii au fost scosi afara si de pe terenul mic.
Dl.primar – Parerea mea este ca puteti folosi vestiarele si terenul , in baza unui
program. Dorim si programul de la FC Avrig ca sa putem sa-l facem asa cum trebuie si pe
al nostru. Pe terenul mic avem o promisiune de sponsorizare pentru refacerea lui-nivelare,
tasare si insamantare in toamna, ceea ce inseamna ca va trebui protejat pana in
primavara..In perioada aceea vom gasi o solutie pentru modul
de desfasurare a
antrenamentelor.Voi discuta cu administratorul si daca are o conduita neadecvata, voi lua
masuri.
Dl.Stoica Daniel- Cand va intalniti cu administratorul sa fie de fata si dl.Pacurar si
reprezentanti de la FC Avrig.
Dl.Pacurara Viorel – Acest om nu e la prima abatere.Haideti sa facem ceva
constructiv.
Dl.primar – Cu acordul Consiliului Local pot emite o dispozitie cu anumite sarcini.
Dl.Stoica Daniel- Dl.primar poate initia un proiect de hotarare pentru completarea
hotararii Consiliului local.
Dl.primar – In urma discutiei cu dumneavoastra , voi emite o dispozitie in care sa
stabilesc sarcinile domnului administrator.
Dl.presedinte propune reluarea proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.3 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele
didactice din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza administrativ –
teritoriala a orasului Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Iulie și August 2019
Este avizat de comisiile de specialitate.Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3 si se adopta hotararea cu 13
voturi pentru si 1 abtinere.- dl.Farcas Gheorghe..
Proiect de hotărâre nr.4 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al
oraşului Avrig in Consiliul de Administraţie al unităţilor de invăţământ preuniversitar de stat
de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2019 – 2020.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul cu propunerea ca la Scoala
Gimnaziala Avrig sa fie desemnat dl.Farcas Gheorghe in locul dnei.Popa Simona .
Dl.presedinte supune la vot amendamentul; se voteaza cu 13 voturi pentru si 1
abtinere.- dl.Farcas Gheorghe..

Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.4 si se adopta hotararea cu 13
voturi pentru si 1 abtinere.- dl.Farcas Gheorghe..
Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea unor măsuri dispuse de guvernanța
corporativă a intreprinderilor publice, Regiei Publice Locale Ocolul Silvic Izvorul Florii R.A;
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta prooiectul de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.5 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru si 2 voturi impotriva.
Proiect de hotărâre nr.6 privind prorogarea termenului de aprobare a tarifelor pentru
serviciul de salubrizare al orașului Avrig, prestat de S.C. GOSPODĂRIRE ORĂȘENEASCĂ
AVRIG S.A.
Proiect de hotărâre nr.7 privind desființarea aparatului permanent de lucru al
Consiliului Local Avrig;
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta prooiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.8 privind participarea orașului Avrig la constituirea ASOCIATIEI
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea Țara Făgărașului".
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar prezinta prooiectul de hotarare. Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.8 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.9 privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea
publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE
FERMĂ BOVINE - beneficiar S.C. BELMONT PROPERTIES SRL .
Este
avizat
de
comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.9 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.10 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de gestionare
a câinilor fără stăpân .
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.10 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr..11 privind încheierea unui Protocol de colaborare intre Orașul
Avrig și Comuna Cârța, pentru gestionarea câinilor fără stăpân
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.11 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea contribuției pentru persoane vârstnice
care beneficiează de servicii de îngrijire la domiciliu, începând cu data de 01.09.2019.
Dl.primar – Proiectul are la baza modificarea plafonului venitului minim garantat.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.12 si se adopta hotararea cu 14
voturi pentru .
Proiect de hotărâre nr.13 privind alegerea președintelui de ședința pentru luna
Octombrie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate
Comisia buget finante propune ca presedintele de sedinta al lunii Octombrie sa fie
dl.Badea Gheorghe.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.13 si se adopta hotararea cu 13
voturi pentru si 1 abtinere ( dl.Badea Gheorghe).
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.

-

Adresa nr. 707/RC/17.09.2019 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Sibiu;
Dl.primar – Trebuie acceptul nostru pentru modificarile propuse.
Dl.presedinte solicita avizul favorabil pentru investițiile propuse în spațiul din Avrig
str.Gheorghe Lazăr nr.41
Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 abtinere .
Dl.presedinte aduce la cunostinta consilierilor prezenti Decizia nr. 702/2019
pronunțată de Curtea de Apel Alba Iulia în dosarul nr. 5318/85/2017;
Dl.presedinte - Adresa nr. 15773/20.06.2019 depusă de grupul de consilieri PMP;
Dl.Stoica Daniel – E vorba de o propunere inregistrata in luna Iunie 2019 pentru
rectificarea bugetului local. Sunt 5 puncte pe care noi ne-am gandit ca ar fi bine sa tinem
seama de ele. Sa gasim o solutie sa bugetam aceste lucrari.
Dl.primar – Avem insa multe lucruri care ne sunt necesare; ne vom gandi partial la
unele dintre ele.
Dl.Stoica Daniel – Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig ar trebui sa faca ceva pentru
comunitate din profitul incasat anual.
Dl.primar – anul trecut Ocolul Silvic Izvorul Florii a sponsorizat FC Avrig.
Dl.presedinte – adresa depusă de Asociația Club Sportiv Viitorul Avrig s-a discutat la
inceputul sedintei.
Dl.presedinte prezinta Procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Apă Sibiu;
Dl.presedinte - Centralizator cu solicitările persoanelor fizice privind lemnul de foc,
până la data de 17.09.2019;
Dl.Stoica Daniel – Numarul de cereri persista inca. In iunie erau 593 cereri, in
spetembrie 699 – se observa o crestere
Dl.primar – In Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gheorghe Lazar Avrig s-a
discutat un Regulament al salii de sport. Inchiriatul salii era o suma derizorie. Sala de sport e
data in administrare catre Liceul Teoretic Gheorghe Lazar. Intentionez sa initiez un proiect de
hotarare prin care administrarea salii de sport sa fie facuta de Primaria orasului Avrig, de
Consiliul Local.
Dl.Stoica Daniel – Mai aveam o adresa referitoare la lucrarile de modernizare a strazii
Gheorghe Lazar Avrig, unde am constatat niste problem. Sa luam o decizie. Dl..primar si unii
colegi o cunosc. Sa luam atitudine, ori se face acces la toate proprietatile, ori la nici unul.
Dl.primar – S-a gasit solutia : cele 2 accese nu vor fi pavate. Am discutat cu
proiectantul.
Dl.Stoica Daniel – Eu propun sa facem la toti sau la nici unul. Doresc un aviz de
principiu.
Dl.primar – Niciun proprietar din zona aceea nu va avea amenajat acces la
proprietate.
Dl.Farcas Gheorghe – La nimeni sa nu fie amenajat.
Dl.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta
inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
HALMAGHI IONUȚ EMILIAN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI
GRANCEA MIRCEA

