ROMÂNIA

JUDE ȚUL SIBIU
ORA ȘUL AVRIG
Avrig, Str. Gh. Lazăr, Nr. 10, Tel: +0269/523.101, Fax: +0269/524.401, cod poștal 555200
Web: www.primaria-avrig.ro;
E-mail: office@primaria-avrig.ro
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AVRIG
NR.5.647 /01.02.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 27 Februarie 2019 cu ocazia desfăsurării ședin ței ordinare a Consiliului Local al ora șului
Avrig

Prezentul proces verbal s-a incheiat in conformitate cu art. 39 alin.(8) precum si art.42 alin.
(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si
completari.
Sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 27 Februarie 2019, a fost convocata
prin Dispozitia nr. 210 / 2019 a Primarului Orasului Avrig, in conformitate cu art.39 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari.
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din 17 in functie,.Lipsesc domnii consilieri:
Klingeis Leopold Alfred si Lazaroaie Lazar Teodor.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc. Glamboaca si
Sacadate, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu – ziar Info Avrig,
dna.Oprenea Marilena-sef serviciu Impozite si taxe din cadrul Primariei orasului Avrig.
Participa dl.primar, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa Georgeta – consilier juridic si
dna Pavel Virginia –consilier juridic.
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 Ianuarie 2018. Se voteaza in unanimitate;
- Procesul-verbal al sedintei extraordinare din luna Ianuarie 2018. Se voteaza in unanimitate;
- Procesul-verbal al sedintei extraordinare din luna Februarie 2018. Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta consilierilor prezenti, faptul ca ordinea de zi initiala s-a
completat cu un Proiect de hotarare:
17. Proiect hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a
Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activității de operare a stației de sortare
Șura Mică, a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie.
Initiator: Primarul orasului
Dl.secretar da cuvantul dlui.Badila Radu Constantin– presedinte de sedinta ales
Dl.presedinte informeaza ca dl.consilier local Klingeis Leopold Aldred lipseste motivat de la
sedinta de Consiliu.
Dl.Paraschiv Alexandru –In calitate de initiator al Proiectului de hotarare nr.14 privind
stabilirea unor masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in orașul Avrig - Cartierul Sticla ,
doresc sa-l retrag de pe ordinea de zi, deoarece nu mai corespunde unor masuri.
Dl.presedinte declara deschisa sedinta ordinara.
Dl. presedinte da citire Dispozitiei Primarului nr.210/2019 cu urmatoarea
O R D I N E DE ZI:

1. Proiect de hotarare privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Klingeis Arnold
Gunter.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al domnului Gavrila
Vasile.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3.
3. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de specialitate si
a Comisiei de Circulatie in orasul Avrig aprobate prin HCL nr.6/76/2016 si HCL nr.85/155/2016.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3.

4. Proiect de hotarare privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice din
unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului Avrig,
jud.Sibiu, aferente lunii Ianuarie 2019.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civilă.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2,3
6. Proiect de hotărâre privind modificarea valorii activităților specifice serviciului de iluminat in
Orașul Avrig.
Initiatori: consilierii locali- Raport comisia 1, 2,3
7. Proiect de hotărâre privind menținerea Protocoalelor de colaborare incheiate intre Orașul Avrig
și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Inițiator: Primarul orașului- Raport comisia 1, 2,3
8. Proiect de hotărâre privind inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in suprafață de 15
mp, situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea amplasării unui chio șc pentru
comercializare produse nealimentare
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
9. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei
Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare
nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei
speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare
a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3.
13. Proiect de hotarare pentru
actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes
local.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3.
14. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea ordinii si linistii publice in
orașul Avrig - Cartierul Sticla
InitiatorI: consilierii locali - Raport comisia 1, 2, 3.
15. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor
orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
16. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2019.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru

lemn de foc, pana la data de 05.02.2019;
- Sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-Ianuarie
2019;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarea adusa, respectiv retragerea
Proiectului de hotarare nr.14.; se aproba in unanimitate.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotarare nr.1 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului Klingeis
Arnold Gunter.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.1 si se adopta hotararea cu 13 voturi
pentru.
Proiect de hotarare nr.2 privind validarea mandatului de consilier local oras Avrig al
domnului Gavrila Vasile.
Este avizat de comisiile de specialitate.
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Dl.secretar solicita membrilor comisiei de validare sa se retraga pentru verificarea dosarului
domnului Gavrila Vasile.
Comisia de validare verifica dosarul si intocmeste Procesul-verbal de constatare.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.2 si se adopta hotararea cu 14 voturi
pentru;
Dl.presedinte il invita pe dl.Gavrila Vasile
Dl.Gavrila Vasile depune Juramantul in fata consilierilor prezenti..
Proiect de hotarare nr.3 privind actualizarea componentei nominale a unei comisii de
specialitate si a Comisiei de Circulatie in orasul Avrig aprobate prin HCL nr.6/76/2016 si HCL
nr.85/155/2016.
Comisia buget, finante a avizat proiectul de hotarare cu amendament “sa se completeze si
restul comisiilor”
Comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul cu amendament : “sa faca parte si
dl.Bucur”
Dl.primar – poate dl.Gavrila Vasile renunta si il propunem pe dl.Bucur Costica.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare si se adopta hotararea cu 14 voturi pentru
si 1 abtinere – dl.Stoica Daniel;
Proiect de hotarare nr.4 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ –teritoriala a orasului
Avrig, jud.Sibiu, aferente lunii Ianuarie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.4 si se adopta hotararea cu 14 voturi
pentru si 1 abtinere- dl.Farcas Gheorghe.
Proiect de hotărâre nr.5 privind stabilirea unei taxe pentru activitatea de Stare Civilă.
Dl.presedinte – Mi se pare un pic cam mare taxa.
Dl.primar explica proiectul de hotarare.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor.
Dna.Popa Simona – Comisia buget finante a avizat proiectul cu amendament: “500 lei taxa”
Comisia juridica a avizat proiectul asa cum a fost initiat.
Comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul cu amendament:: “500 lei taxa”.
Dl.Stoica Daniel- Nu ar fi correct pentru tinerii din Avrig sa limitam la o suma de 500 de lei.
Dl.Bran Emil – Va rugam sa asigurati la Starea civila tot ce este necesar, pahare, etc.
Dl.presedinte supune la vot amendamentul comisiei, respective “taxa de 500 lei”
Se voteaza cu 6 voturi pentru.
Dl presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.5 asa cum a fost initiat. Se adopta hotararea
cu 11 voturi pentru si 4 abtineri ( consilierii locali PMP si Bran Emil)
Proiect de hotărâre nr.6 privind modificarea valorii activităților specifice serviciului de iluminat
in Orașul Avrig.
Dl.presedinte il invita pe dl.Jugarean Florin – director SC Enev Avrig SRL.sa sustina
solicitarea depusa .
Dl.Jugarean Florin prezinta situatia economica a societatii si motivele pentru care a solicitat
cresterea pretului la serviciul de intretinere a iluminatului public;
Proiectul de hotarrae nr.6 este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Paraschiv Alexandru – Discutam de moralitate; acum 8 luni votam reducerea sumei la
4000 lei. Cum putem vota o dublare, cand tot unii din noi le-am scazut?
Dl.Florea Gheorghe – Ce sanse are SC Enev Avrig SRL sa se reabiliteze din punct de
vedere financiar domnule Jugarean ?
Dl.,Jugarean Florin – Societatea este fara lichiditati, avem restante la Electrica furnizare si
Electrica distributie.; avem restante in suma de 78 mii lei. Sanse de redresare din pacate nu vad. A
fost sustinuta tot timpul din bugetul local cu aport de capital. Contractul pentru iluminat este
justificat daca ati vazut fisa de fundamnetare.
Dl.primar – Astept raportul de audit. Activitatea societatii greu va fi scoasa din impas. Eu
personal, nu sunt de accord sa sustin aceasta unitate de dragul de a avea o societate functionala
pe raza orasului Avrig. Va trebui sa achitam furnizorii neachitati, sa valorificam bunurile pe care le
detine societatea si sa nu intram in insolventa. Sa discutam mai concret luna viitoare cand auditul
va fi finalizat.
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Dl.Paraschiv Alexandru – Dublam tariful serviciului de iluminat doar de dragul activitatii ,
pentru inca 2 – 3 luni?
Dl.primar –Este decizia AGA , proiectul de hotarare nu e initiat de mine.
Dl.presedinte – Cat timp mai dureaza pana Electrica va taia curentul?
Dl.Jugarean Florin – Procedura va fi destul de scurta, aproximativ 1 luna. Dupa audit, voi
convoca o AGA dupa care vom sti mai bine care e situatia.
Dl.primar – Electrica furnizare sunt obligati sa furnizeze curentul.
Dl.presedinte – Cu ce va ajuta cresterea taxei pentru iluminatul public?
Dl.Jugarean Florin – Functionare pe limita de avarie.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.6; Se voteaza cu 6 voturi pentru, 3 voturi
impotriva si 5 abtineri; Nu s-a adoptat o hotarare.
Proiect de hotărâre nr.7 privind menținerea Protocoalelor de colaborare incheiate intre
Orașul Avrig și unitățile administrativ teritoriale vecine, pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
Este avizat de comisiile de specialitate
Dl.primar –Propun continuarea contractelor, cu exceptia orasului Victoria.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7 si se adopta hotararea cu 14 voturi
pentru.
Proiect de hotărâre nr.8 privind inchirierea prin licitaţie publică a imobilului teren in
suprafață de 15 mp, situat in Orașul Avrig, strada Sașilor nr.1 poziția 7, in vederea amplasării
unui chioșc pentru comercializare produse nealimentare
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar explica proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.8 si se adopta hotararea cu 15 voturi
pentru.
Proiect de hotarare nr.9 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al
Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig
Dl.primar motiveaza absenta de la sedinta a dlui.Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic Izvorul Florii
Avrig, acesta fiind in concediu de odihna cateva zile.
Dl.Stoica Daniel – Imi pare rau ca dl.sef nu e prezent la avizarea celui mai important
proiect. As fi avut cateva intrebari. As sugera respingerea proiectului pana la sedinta urmatoare
cand va fi prezent si dl.Prodan. Ocolul este o societate profitabila, ne apartine. Avem cateva
cresteri substantiale.la cheltuieli – 30% piese de schimb, 30% - carburant.Eu imi argumentez de ce
nu votez. 30% mai mult pentru intretinere si reparatii. Propun la cheltuieli cu sponsorizarea dotarea
unei Sali de clasa. Consilierii locali PMP nu vor sustine acest proiect de hotarare, deoarece nu
este prezent cineva sa sustina propunerile.
Dl Bucur Costica- In calitate de consilier local independent, spun ca este oportuna
interventia dlui.Stoica.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.9 asa cum a fost initiat si se adopta
hotararea cu 11 voturi pentru si 4 abtineri – dl.Bucur Costica si consilierii locali PMP.
Proiect de hotarare nr.10 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de administrare
nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a deşeurilor
Este avizat de comisiile de specialitate
Dl.Stoica Daniel – Aceste 400 de pubele galbene se mai afla in patrimonial orasului Avrig?
Dl.primar – Nu.
Dl.Stoica Daniel – In urma carei solicitari am donat pubelele?
Dl.primar – Nu le-a achizitionat orasul Avrig. Consiliul Judetean le-a achizitionat si orasul Avrig
le-a administrat. Proiectul de hotarare este doar de a diminua inventarul pe care-l avem.
Dl.Stoica Daniel – Votam retroactiv.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.10 si se adopta hotararea cu 12 voturi
pentru.si 3 voturi impotriva – consilierii locali PMP.
Proiect de hotarare nr.11 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a
taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -oraș Avrig.
Dna.Popa Simona – Comisia buget, finante a avizat proiectul de hotarare cu amendamentul
domnului Stoica Daniel, care a fost respins..
Dl.primar-Regulamentul taxei speciale nu e problema SC GOA SA.
Dl.presedinte da cuvantul doamnei Oprenea Marilena – sef serviciu impozite si taxe.
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Dna.Oprenea Marilena – Taxa pentru personae fizice e aprobata din 2018, odata cu taxele
si impozitele pentru anul 2019.
Dna.Oprenea Marilena prezinta o simulare a calcului taxei special pentru salubrizare pentru
personae juridice, pentru spatiu birouri, restaurant si pensiuni.
Dl.presedinte – cine verifica din partea Primariei Avrig?
Dna.Oprenea Marilena – Verificarea ar putea fi facuta in baza autorizatiei de functionare.
Dl.primar – Vom face si niste controale .La personae fizice nu s-a schimbat aproape
nimica.
Dl.Farcas Gheorghe – As avea o completare : : cel ce depoziteaza gunoi sa fie obligat sa
curate”.
Dl.Stoica Daniel – Sesizez cateva neconcordante, care nu sunt la locul lor.: pag.6 – statia de
sortare – e o activitate pe care noi nu o defasauram; Art.2: Regulamentul intra in vigoare de la 1
ianuarie 2019.
Dl.secretar – Cine plateste gunoiul pe luna Ianuarie si in ce modalitate?
Va veni SC GOA
SA la Primarie cu factura pentru gunoiul ridicat, iar noi nu vom avea posibilitatea sa platim.
Dl.Praschiv Alexandru – Regulamentul asta a fost votat in Septembrie 2018 de Primaria
Sibiu.
Dl.secretar – Pana in decembrie 2018 am functionat in baza Regulamentului vechi.
Dl.Stoica Daniel – Mai am unele mentiuni: la art.7 – Imobilele in scop turistic – se face
referire la cabanele de pe Valea Avrigului unde se face turism “la negru”?
Dl.secretar – Sunt parghii prin care se pot verifica imobilele care sunt folosite in scop
touristic.
Dl.Stoica Daniel – la art.8 “pentru sediu, daca desfasoara activitati”.
Dna.Popa Simona – Doar “daca desfasoara activitate sediul firmei”.
Dna.Popa Simona – De ce nu ati venit la dezbatere publica domnule Stoica Daniel? Nu mi se
pare normal sa veniti azi sa pierdem timpul asa.
Dl.Stoica Daniel – Sa regandim acest proiect pentru ca are o gramada de neconcordante.
Dl.Bujan Cristian – O singura observatie pe acest Regulament: “la art.33 se prevede ca
declaratia se depunde pana la 31.01.2019”. Noi cetatenii am depasit termenul, ce facem acum?
Dl.secretar – A fost gandit sa fie aprobat fara dezbatere publica. Legislatia ne da dreptul sa-l
aprobam fara dezbatere publica, conform cu prevederile art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003 privind
transparenta decizionala.. Suntem perfecti acoperiti atat timp cat OG 74/2018 impune aceste
reglementari.
Dl.Bujan Cristian – OG 74/2018 nu a fost promulgata in Decembrie 2018. Primaria Sibiu a pus
regulamentul in dezbatere in Iunie 2018 si l-a aprobat in August 2018.
Dl.secretar – la art.4 din Regulament se precizeaza faptul ca in cazul nedepunerii declaratiei
pentru stabilirea cuantumului taxei speciale de salubrizare, se stabilesc din oficiu aceste taxe.
Dl.Bujan Cristian – Ne-ati luat un drept.
Dl.primar – Putem lua in considerare ca termen 31 Martie 2019?
Dl.secretar- E un serviciu care se presteaza lunar.
Dl.Bujan Cristian – In declaratia de impunere, referitor la unitatea de compostare individuala,
pot eu impune o data?
Dl.presedinte supune la vot amendamentul – termen 15 martie 2019; se voteaza cu 15 voturi
pentru;
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.11 privind aprobarea Regulamentului
de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -ora ș Avrig, cu
amendamentul propus : “ 31 martie 2019”. Se adopta hotararea cu 12 voturi pentru si 3 abtineri –
consilierii locali PMP.
Proiect de hotarare nr.12 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și
autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.
Dna.Popa Simona – comisia pentru buget, finante a avizat proiectul cu amendamnet
conform raportului comisiei.
Dl.Stoisor Ciprian – comisia juridica a avizat proiectul cu amendamente, conform raportului
comisiei.
Dl.,Brana Emil – comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul cu amendament
conform raportului comisiei.
Dl.presedinte da cuvantul domnului Marc Adrian, solicitant al unei autorizatii taxi.
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Dl.Marc Adrian – Dispeceratul nu e obligatoriu sub 100 de masini in localitate. E absurd. Propun o alta
culoare diferita de Sibiu, de exemplu alb.
Dl.Stoica Daniel – Sunt de acord cu orice activitate generatoare de venit pentru buget si cetateni. Acest
regulament e plin de greseli de forma., aproximativ 400 in 25 de pagini. Odata aprobat, o sa devina “ lege”.
Propun votarea impotriva si revenim la sedinta urmatoare cu alt Regulament bun.
Dl.primar – Ati venit cu o propunere sau modificare in decursul lunii cat a fost in dezbatere?
Dna.Popa Simona – De ce nu e necesar serviciu de dispecerat?
Dl.Marc Adrian – Sunt prea putine masini.. Puteti suna pe mobil.
Dl.primar – Puteti face un contract cu dispeceratul din Sibiu.
Dl.Marc Adrian –Dispeceratul trebuie facut in Avrig.
Dl.secretar- art.41 alin (3) din Regulament, spune: Serviciile de dispecerat sunt obligatorii
pentru toate taxiurile transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea intr-o localitate,
cu exceptia localitalilor unde s-au atribuit mai putin de 100 de autorizatii taxi, unde serviciul este
optional.
Dl.primar – Pot fi votate la pachet amendamentele 1, 2 si 3.
Dl.Stoica Daniel –Trebuie sa incepem cu fundamental acestui regulament.
Dna.Florea Ramona – Propun sa fie inca odata recitit si corectat.
Dl.Florea Gheorghe – In ce masura putem sa-l revizuim sis a revenim cu el?
Dl.Marc Adrian –Astept de 3 luni.
Dna. Popa Simona – Noi, comisia pentru buget, finante am avizat cu amendamentele prezentate si
prevazute in raport.
Dl.presedinte – Supun la vot amendamentele comisiei buget, finante. Amendamentele se supun la vot
in ordinea cronologica a prezentarii. Se voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.Bujan Cristian – Delegatarul constata si sanctioneaza abateri.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.12 cu amendamentele comisiei pentru buget,
finante. NU se adopta hotararea.
Proiect de hotarare nr.13 pentru actualizarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local al Orasului Avrig pentru activităţi nonprofit de interes local.
. Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.13 si se adopta hotararea cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.15 privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda cetătenilor
orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Se propune ca dl.Bucur Costica sa tina audientele la Marsa la birou – Piata..
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.15 si se adopta hotararea cu 15 voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.16 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Martie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri pentru alegerea presedintelui de
sedinta.
Dna.Florea Ramona il propune pe dl.Klingeis Leopold Alfred; se supune la vot; se voteaza cu 14 voturi
pentru;
Proiect hotărâre nr.17 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare și a
Documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii activită ții de operare a sta ției de sortare Șura Mică, a
stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie.
Dl.primar prezinta proiectul de hotarare.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.17 si se adopta hotararea cu 14 voturi pentru.si 1
abtinere – dl.Stoica Daniel.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse
- Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig – centralizator cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemn de
foc, pana la data de 05.02.2019;
Nu sunt discutii.
- Sinteza activitatilor desfasurate de Serviciul de Politie Locala al orasului Avrig-Ianuarie 2019;

Dl.Brana Emil –Propun sa mai angajam 2 politisti.
Dl.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BADILĂ RADU CONSTANTIN

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA
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