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.8.521 /28.03.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 27 Martie 2019 cu ocazia desfăsurării ședin ței ordinare a Consiliului
Local al orașului 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 Martie 2019, a fost
convocata prin Dispozitia nr. 234 / 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 17 consilieri locali din 17 in functie.
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, reprezentanti ai Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului Avrig.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, 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 Februarie 2019.
Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei extraordinare din 12 Martie
2019. Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta consilierilor prezenti, faptul ca ordinea de zi initiala s-a
completat cu trei adrese:
-informarea SC Enev Avrig SRL referitoare la deschiderea procedurii insolventei;
-adresa dlui.consilier Stoica Daniel referitoare la modificarea termenului de colectare a
deseurilor;
- adresa dlui.consilier Stoica Daniel referitoare la identificarea unor solutii cu privire la
semnalizarea drumurilor in lucru din orasul Avrig;
Dl.secretar da cuvantul dlui.Klingeis Leopold Alfred– presedinte de sedinta ales
Dl.presedinte declara deschisa sedinta ordinara.
Dl. presedinte da citire Dispozitiei Primarului nr.234/2019 cu urmatoarea
O R D I N E DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim.IV anul
2018
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
2. Proiect de hotărâre 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 Februarie 2019.

Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare, func ționare și
autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei Comisiei de organizare si
desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa, a Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, aprobata
prin HCL Avrig nr.31/101/2016.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
5. Proiect de hotarare privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului si de Urbanism Avrig.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
6.Proiect de hotărâre privind stabilirea componen ței echipei mobile pentru interven ția de
urgență în cazurile de violență domestică.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2, 3
7. Proiect de hotarare privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea
publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE
CASĂ DE LOCUIT - beneficiar Rotar Lucia și Balteșiu Ilie.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
8. Proiect de hotărâre privind amplasarea temporară a unui suport de tip cub publicitar.
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spa ții cu
destinaţie de locuinţă
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului inscris in
CF103298-Avrig, nr.top.114,115 și dezmembrare in 3 corpuri funciare distincte.
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2
11. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.5/2016 privind
aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistrează obliga ții de plată
restante.
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
12. Proiect de hotărâre privind organizarea Festivalului „Țara Oltului în Produse și
Tradiții” la data de 21 Aprilie 2019, in localitatea Bradu.
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării Competitiei de ciclism montan
“TRIADA MTB Avrig” 2019 , in orașul Avrig.
Inițiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
14. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2019.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Adresa nr.3/15.03.2019 a Asociatiei Vatra Satului Sacadate;
- Adresa nr.4048/19.02.2019 a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu cu privire la
concesionarea terenurilor neutilizate, proprietatea orasului Avrig din vecinatatea
Statiei de epurare Avrig;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu adresele suplimentare. Ordinea de zi
se aproba in unanimitate.
Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea contului de executie bugetară pe trim.IV
anul 2018
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.1si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
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Proiect de hotărâre nr.2 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 Februarie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.2 si se adopta hotararea cu 16
voturi pentru si 1 abtinere.- dl.Farcas Gheorghe..
Proiect de hotarare nr.3 privind aprobarea Regulamentului de organizare,
funcționare și autorizare a transportului in regim de taxi pe raza orasului Avrig.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul cu
amendament „ Cine doreste autorizatie de taxi, este obligat sa detina un contract cu un
dispecerat din localitate.”
Dl.Stoisor Ciprian – comisia juridica a avizat proiectul.
Dl.Brana Emil - Comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul.
Dl.primar – Regulamentul a fost adoptat cu modificarile/propunerile aduse in sedinta
trecuta.
Dl.secretar- conform Regulamentului nu e necesar dispecerat, in cazul in care sunt
sub 100 de masini.
Dl.presedinte supune la vot amendamentul comisiei buget, finante ; si se respinge
cu 5 voturi pentru.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3, asa cum a fost initiat; si se
adopta hotararea cu 11 voturi pentru si 6 abtineri;
Proiect de hotărâre nr.4 privind actualizarea componentei Comisiei de organizare si
desfasurare a licitatiilor de masa lemnoasa, a Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, aprobata
prin HCL Avrig nr.31/101/2016
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul cu propunerea
ca dl.Gavrila Vasile sa fie mebru al comisiei.
Nu sunt mai discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.4 si se adopta hotararea cu 16
voturi pentru si 1 abtinere.- dl.Gavrila Vasile.
Proiect de hotarare nr.5 privind actualizarea componentei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.5 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.6 privind stabilirea componen ței echipei mobile pentru
intervenția de urgență în cazurile de violen ță domestică.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar-Trebuie asigurat si amenajat un spatiu pe care sa-l avem in cazurile
respective, pentru personae.
Dl.Florea
propune amenajarea unei incaperi in cladirea cumparata de pe
str.Gh.Lazar.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.6 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotarare
nr.7 privind însușirea raportului pentru informarea și
consultarea publicului cu privire la elaborarea Documentaţiei Plan Urbanistic Zonal –
CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT - beneficiar Rotar Lucia și Balteșiu Ilie.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.8 privind amplasarea temporară a unui suport de tip cub
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publicitar.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Stoica Daniel – Am facut o mentiune in comisia pentru buget, finante, referitoare
la termenele pentru aceste afisaje, sa se demonteze dupa expirarea termenului.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.8 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.9 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru
spații cu destinaţie de locuinţă
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.9 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.10 privind reglementarea situației juridice a imobilului inscris
in CF103298-Avrig, nr.top.114,115 și dezmembrare in 3 corpuri funciare distincte.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.primar-Proiectul a mai fost pe ordinea de zi, dar lucrarea de dezmembrarea a
fost respinsa de BCPI Avrig, pe motiv ca proprietarul este comuna Bradu, de aceea venim
cu acest proiect de hotarrae initiat .Scopul dezmembrarii este de a pune terenul apoi la
dispozitia Consiliului Judetean Sibiu pentru proiectul pe care il vor implementa-constructia
de locuinte pentru copii/familii defavorizate.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.10 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.11 privind modificarea art.1 din HCL Avrig nr.5/2016 privind
aprobarea plafonului pentru publicarea debitorilor care inregistrează obliga ții de plată
restante.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Stoica Daniel – Sincer, nu vad oportuna ridicarea plafonului, ar fi correct sa
platim impozitele; va recomand sa-l respingeti acest proiect, nu trebuie sa incurajam pe cei
care nu platesc.
Dl.Stoica Daniel- Am un amendament: limita de 100 lei pentru persoane fizice si
200 lei pentru persoane juridice.
Dl.presedinte supune la vot amendamentul propus de dl.Stoica Daniel si se
respinge amendamentul cu 3 voturi pentru;
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.11 in forma initiata; Se voteaza
cu 14 voturi pentru.si 3 abtineri;
Proiect de hotărâre nr.12 privind organizarea Festivalului „Țara Oltului în Produse
și Tradiții” la data de 21 Aprilie 2019, in localitatea Bradu.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Brana Emil-Nu este oportuna organizarea acestui eveniment in saptamana mare
a Pastelui.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.12 si se adopta cu 17 voturi
pentru.
Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea desfășurării Competitiei de ciclism
montan “TRIADA MTB Avrig” 2019 , in orașul Avrig.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.13 si se adopta hotararea cu 17
voturi pentru.
Proiect de hotarare nr.14 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Aprilie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri pentru alegerea
presedintelui de sedinta.
Doamna Popa Simona Maria a fost propusa presedinte de sedinta pentru sedintele
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lunii Aprilie, de catre dl.Brana Emil.
Se supune la vot; si se adopta hotararea cu 16 voturi pentru; dna.Popa Simona se
abtine.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- Adresa nr.3/15.03.2019 a Asociatiei Vatra Satului Sacadate;
Dl.presedinte – E o idee bine venita.
Dl.primar – Sa stabilim o suprafata de teren, sa o identificam.
Dl.Stoica Daniel – La urmatoarea sedinta sa veniti cu un proiect de hotarare in care
sa fie stabilita locatia si suprafata.
- Adresa nr.4048/19.02.2019 a S.C. Apă Canal S.A. Sibiu cu privire la
concesionarea terenurilor neutilizate, proprietatea orasului Avrig din vecinatatea
Statiei de epurare Avrig;
Dl.primar – operatorul solicita 2000 mp teren pentru construirea unui garaj; acel
teren e neutilizat; operatorul solicita concesionarea lui si comasarea.
Dl.Stoica Daniel Apa Canal sa vina sa cumpere terenul, nu sa ceara
concesionare . Ei nu ne scutesc cand avem probleme si nici nu ne ajuta.
Dl.secretar- Este o varianta de luat in calcul.
Dl.primar – Ar fi 12,5 euro mp in acea zona..
Dl.Paraschiv Alexandru – Sa le face o oferta de vanzare.
Dl.Stoica Daniel – Raspunsul nostru printr-o adresa, e sa vina sa cumpere.
Dl.primar – O sa-i sun sa le comunic, apoi vom veni luna viitoare cu un proiect de hotarare.
Dl.Stoica Daniel –Propun sa votam pentru vanzarea terenului catre Apa Canal, pentru a
putea da raspunsul la Apa Canal.
Dl.presedinte –informarea SC Enev Avrig SRL
Dl.primar – Este o informare; hotararea AGA trebuie inregistrata la Registrul Comertului, e
primul pas.
Dl.Jugarean Florin – Am vorbit cu administratorul judiciar, mi-a solicitat o serie de
documente. Din activitatea principala de distributie, nu ne sutinem.
Dl.primar – Decizia luata in consiliul de administratie, trebuia luata cu mult timp in urma.
Dl.presedinte - adresa dlui.consilier Stoica Daniel referitoare la modificarea termenului de
colectare a deseurilor;
Dl.Florea Gheorghe – s-a rezolvat.
Dl.primar – De la 1 Aprilie s-a luat aceasta masura.
Dl.Stoica Daniel – Aceasta masura am propus-o pentru ca, colectarea la doar 2 saptamani
este ilegala. Astept un raspuns de la dl.primar, care este presedintele Adi Eco Sistem.
Dl.presedinte - adresa dlui.consilier Stoica Daniel referitoare la semnalizarea drumurilor in
lucru din orasul Avrig.
Dl.Stoica Daniel – Aceasta problema trebuie luata in serios – praful de pe strada Unirii.
Dl.primar – Ca si masura suplimentara, am facut o adaptare la masina de pompieri pentru a
merge de 2 ori pe saptamana sa stropeasca. Semnele au fost montate . Am incercat si alte rute
adiacente, insa nu am obtinut avizele de la Politie.
Dl.presedinte da cuvantul dlui Iosof de pe str.Prundu Mare- cetatean din orasul Avrig.
Dl.Iosof- E problama praful de pe str.Prundu Mareș pentru eliminarea disconfortului ar fi
bine sa se impuna si o limita de viteza.
Dl.Stoica Daniel – Avem o situatie exceptionala care impune masuri exceptionale.
Dl.Petre Constantin – sef serviciu POlitia locala Avrig – La solicitarile catre Apele Romane ,
nu am primit aviz.
Dl.primar – Politia Locala nu are competente pentru limitarea vitezei si respectare.
Dl.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
KLINGES LEOPOLD ALFRED

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA
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