PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr.1825/10.02.2016

PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 28
ianuarie 2016, convocata de primarul orasului prin dispozitia nr. 19/22.01.2016 in
conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala, cu modificari si completari.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conformitate cu prevederile art. 39
alin.(8) precum si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia
publica locala.
La sedinta participa 14 consilieri din 17 in functie. Lipseste motivat
domnul Badea Gheorghe, Berghea Ramona si David Adrian . Participa domnul
primar Klingeis Arnold-Gunter, domnul secretar al orasului Mircea Grancea,
cons.jr Pavel Virginia.Deasemenea participa un numar de 15 cetatenii care au
diverse probleme si care asista la sedinta consiliului local.
Domnul secretar informeaza ca sedinta este convocata de primarul orasului
Avrig si este legal constituita. Deasemenea informeaza ca este prima sedinta
ordinara din anul 2016 si anunta ca in anul 2015 au fost adoptate un numar de 168
hotarari ale Consiliului Local. Inainte de a trece la alegerea unui presedinte de
sedinta avand in vedere ca domnul consilier Badea Gheorghe este bolnav, supun la
vot procesul verbal al sedintei ordinare al luni decembrie, deasemenea procesul
verbal al sedintei extraordinare din 8 ianuarie 2016. Se supune la vot.Se voteaza cu
14 voturi pentru. Apoi domnul Grama Vasile propune presedinte de sedinta pe
domnul Badila Costin. Se supune la vot.Cu 13 voturi pentru se alege presedinte
de sedinta.
Domnul presedinte de sedinta deschide sedinta apoi prezinta dispozitia
primarului de convocare si deasemenea suplimentarea ordinei de zi, cu proiectul
de hotarare initiat de consilierii locali privind alegerea unei comisii speciale de
analiza si verificare a modului de utilizare a fondurilor alocate Scolii Gimnaziale
Sacadate, pentru montarea de ferestre termopan, precum si probleme diverse:

1.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în vederea
exercitării votului favorabil privind modificarea prețului la apă potabilă, respectiv
tariful la canalizare-epurare, în Orasul Avrig
Initiator : Primarul Orasului Avrig
2.Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
3.Proiect de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
4.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de inscrierea in
registrul agricol a datelor privind componenta gospodariei/exploatatiei agricole
fara personalitate juridica .
Initiator : Primarul Orasului Avrig
5.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii amenajamentului
pastoral pentru pajistile permanente proprietate privata a Orasului Avrig.
Initiator : Primarul Orasului Avrig
6.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului posturilor de asistenti
personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii la licitatie publica a
imobilului teren inscris in CF nr.104790 Avrig nr.cad.104790.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
8.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a
unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in vecinatatea blocului 1, Str.Cindrel,
loc. Marsa.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
9. Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici si a Proiectului Tehnic, pentru obiectivul de investitii
”Modernizare Strada Iazului” in Orasul Avrig”
Initiator; Primarul Orasului Avrig
10. Proiect de hotarare privind participarea Orasului Avrig, Judetul Sibiu
la Programul National de Dezvoltare Locala-Subprogramul Regenerare Urbana a
Municipiilor si Oraselor – pentru obiectivul de investitii “Modernizare strada
Iazului in Orasul Avrig”

Initiator; Primarul Orasului Avrig
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Dezvoltarea
turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in Orasul Avrig”
Initiator; Primarul Orasului Avrig
12. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru cresterea
 eficientei energetice si reducerea consumului iluminatului public in Orasul Avrig.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de imbunatatire
a eficientei energetice pentru Orasul Avrig .
Initiator; Primarul Orasului Avrig
14 .Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata in suma de
9910 lei catre Vartopeanu Stela Felicia.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
15. Proiect de hotarare privind stabilirea normelor proprii de cheltuieli
pentru mijloacele de transport din cadrul Primariei Orasului Avrig.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
16.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna februarie 2016.
Initiator; Primarul Orasului Avrig
DIVERSE:
1.Raport privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in
semestrul II al anului 2015.
2.Informare cu privire la construirea unei crese in Orasul Avrig
3.Adresa Camerei de Conturi Sibiu nr.24/5.01.2016 privind rezultatul
controlului efectuat la S.C.Gospodarire Oraseneasca Avrig SA, dispus prin
Decizia nr.1/4.01.2016.
4.Adresa Camerei de Conturi Sibiu nr.55/7.01.2016 privind rezultatul
controlului efectuat la Ocolul Silvic Izvorul Florii RA , dispus prin
Decizia
nr.3/7.01.2016.
5.Adresa nr.1258/21.12.2015 a Cadrelor Didactice de la Clubul
Copiilor Avrig.
6.Adresa nr.2121/22.12.2015 a SC Gospodarire Orasenesca Avrig SA.
Se supune la vot ordinea de zi si suplimentarea ei.Cu 13 voturi pentru se aproba
ordinea de zi.
Conform traditiei domnul presedinte propune sa preluam problemele
cetatenilor prezenti in sala.

Un grup de cetateni din zona Dutina solicita extinderea retelei de iluminat
electric stradal.
Domnul primar incercam sa facem un studiu pentru a identifica de ce
cheltuieli este novoie pentru a cuprinde in buget.
Domnul Cernea Nicolae intreaba nu poate face electrica aceasta investitie.
Domnul Badila Costin electrica face aceasta lucrare pe bani nostri apoi o
preiau spre intretinere.
Domnul Sas Alexandru zona este foarte extinsa sunt mai multe strazi si
trebuie gasita o solutie pentru aceasta zona.
Domnul Constantinescu Mircea ar trebui identificati toti cei care doresc
racordare la curent electric.
Domnul Doru Teodorescu primaria poate face aceasta lucrare in parteneriat
cu electrica in procent de 50 %.
Un cetatean de la Sacadate solicita repararea drumului alimentare cu apa
in Sacadate . Domnul presedinte solicita sa mai astepte sa revenim la discutie.
O cetateana de pe strada Riului care nu are acte pe casa solicita sprijin
pentru a putea sa isi clarifice situatia juridica a imobilului.
Domnul secretar informeaza ca nu are acte pe casa deoarece a cumparat
casa care a fost construita nelegal, pe teren al Orasului.A fost adoptata o hotarare
prin care s-a stabilit sa li se dea 1000 mp la fiecare familie.In acea zona trebuie
facuta o verificare sa se identifice daca imobilul se incadreaza in suprafata de 28 ha
pe care avem proprietate, dupa care sa se faca dezmembrare.
Domnul primar documentatia este facuta si se poate aproba in luna februarie
2016.
Domnul Sas incearca sa clarifice situatia domnului Badila roaga sa se
deplaseze la birou pentru inscriere ca vehicul lent.
Domnul ing. Constantinenscu Mircea exista o problema in Marsa.Situatia este
prezentata de un cetatean din vecinatatea imobilului in care locuieste care si-a
construit un bar intr-un spatiu in care inainte a fost magazin.
S-au facut lucrari de modernizare a apartamentului si intentioneaza si sa se extinda.
Primarul informeaza defapt situatia asa cum o vede dansul.Nu poti da autorizare in
spatiu commercial daca nu ai acceptul cetatenilor de pe scara.Urbanismul spune ca
se schimba destinatia si trebuie transformat in café bar.

Domnul secretar prezinta punctul sau de vedere privind autorizarea societatii.
Domnul presedinte propune sa trecem la ordinea de zi si preluam proiectul nr.8 din
ordinea de zi privind construirea unui teren de minifotbal in localitatea Marsa.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie
publica a unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in vecinatatea blocului 1,
Str.Cindrel, loc. Marsa.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul Constantinescu suntem deacord sa se realizeze.Este spatiu suficient pentru
asa ceva.Intreaba care este perioada.Perioada propusa este 10 ani, deoarece se face
investitie.
Domnul Sas intreaba daca este spatiu comercial sau alt spatiu.Domnul secretar
arata ca lucrurile stau altfel.In ceea ce privesc spatiile comerciale acestea au tariful
de inchiriere 3 euro la Avrig si 1 euro la Marsa.In cazul nostru este vorba despre
alte spatii.Deasemenea trebuie avut in vedere ca terenul este scos la licitatie si
deasemenea la suma se va adauga si impozitul aferent pe acel teren.
Domnul primar daca se face o investitie trebuie sa fie si o perioada mai
mare.Domnul secretar trebuie sa stiti ca tinerii din Marsa ne reprezinta si in
strainatate.
Nefiind alte discutii se supune la vot proiectul de hotarare.Cu 14 voturi pentru se
adopta hotararea.Apoi se revine la ordinea de zi.
1.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special în vederea
exercitării votului favorabil privind modificarea pre ului la apă potabilă,
respectiv tariful la canalizare-epurare, în Orasul Avrig
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii.Se supune
la vot. Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
2.Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati fiscale.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Prin avizul comisiei buget
finante s-a propus ca procentul sa fie 73. Nu sunt discutii.Se supune la vot proiectul
de hotarare in forma initiala. Prima varianta a obtinut 1 vot.Cu procentul de 73 %12 voturi. Cu 12 voturi pentru se adopta hotararea.
Doamna Cristina Aldea propune achizitionare unui teren pentru
construirea unei crese.
Domnul Badila Costin putem aprofunda mai serios problema clarificarii terenului
de la crese.

Domnul Klein Peter sa propunem achizitionarea unui teren pentru crese.
Somnul Sas Alexandru ar trebui o crese si in alta localie a orasului, spre exemplu
in zona centrala.
Domnul Grama Vasile sunt crese si in Sibiu in stare exceptionala, putem face o
crese nu neaparat in centru.Va rugam sa faceti ceva si cu casa de cultura.
Domnul Cermonea Daniel am identificat teren pentru cumparare si putem face
achizitie teren pentru crese.
Domnul Sas nu toata lumea poate sa duca copii in Sibiu la gradinita.
Un cetatean solicita sa se faca drumul intre blocuri.
Domnul Primar s-a facut un proiect in zona centrala si cuprinde 474 locuri de
parcare in zona centrala.
Domnul Badila Costin motivul ca nu s-a facut nimic in Avrig se va face de
apa-canal in acea zona. Sa nu se face lucrarea pina nu se schimba conductele de
apa si canalizare.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea plafonului pentru publicarea
debitorilor care inregistreaza obligatii de plata restante.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Se propun 2
variante.Plafonul de publicare a datoriilor 500 lei.S-a supus la vot.4 voturi pentru.
Plafonul de 300 lei pentru publicare a datoriilor. Cu 13 voturi pentru se adopta
hotararea.
4.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri legate de
inscrierea in registrul agricol a datelor privind componenta
gospodariei/exploatatiei agricole fara personalitate juridica .
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nefiind alte discutii se supune la
vot.Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii amenajamentului
pastoral pentru pajistile permanente proprietate privata a Orasului Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nefiind alte discutii se supune la
vot.Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului posturilor de
asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate .Nefiind discutii se supune la vot.Cu 14
voturi pentru se adopta hotararea.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii la licitatie publica a
imobilului teren inscris in CF nr.104790 Avrig nr.cad.104790.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate . Nefiind discutii supune la

vot. Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
8.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie
publica a unui teren in suprafata de 1500 mp, situat in vecinatatea blocului 1,
Str.Cindrel, loc. Marsa. Afost discutat la inceputul sedintei.
9. Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici si a Proiectului Tehnic, pentru obiectivul de investitii
”Modernizare Strada Iazului” in Orasul Avrig”.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul Klain Peter daca se schimba
conducta de apa .
Domnul Constantinescu Mircea de ce, sau cum s-a ales strada aceasta.S-a facut
proiectul tehnic si documentatia?
Domnul Sas Alexandru toti copiii merg la liceu pe aceasta strada.S-a supus la vot.
Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
10. Proiect de hotarare privind participarea Orasului Avrig, Judetul
Sibiu la Programul National de Dezvoltare Locala-Subprogramul Regenerare
Urbana a Municipiilor si Oraselor – pentru obiectivul de investitii “Modernizare
strada Iazului in Orasul Avrig”
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Nefiind alte discutii .S- a supus la
vot.Cu 14 voturi pentru se adopta hotararea.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si
a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie “Dezvoltarea
turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in Orasul
Avrig”
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul Badila Costin trebuie
sa ne insusim studiile comandate. Nefiind alte discutii . S- a supus la vot.Cu 14
voturi pentru se adopta hotararea.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru cresterea
eficientei energetice si reducerea consumului iluminatului public in Orasul
Avrig.
Un grup de experti prezinta un proiect cu iluminarea orasului Avrig pe un
sistem care aduce mari economii orasului.
Domnul Badila Costin este primul proiect al domnului primar pe care il inteleg.
Domnul Klein Peter cum se face atribuirea lucrarii.
Domnul primar propune retregerea proiectului de pe ordinea de zi.
13.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de imbunatatire
a eficientei energetice pentru Orasul Avrig .
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul primar-eforturile sunt
subliniate prin directiva europeana-programul de masuri cu experienta in acest

sens.S-a supus la vot.Cu 12 voturi pentru se adopta hotararea.Doua voturi abtinere
Cermonea si Stoica .
14 .Proiect de hotarare privind plata cheltuielilor de judecata in suma
de 9910 lei catre Vartopeanu Stela Felicia.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.Domnul Grama Vasile nu isi
fac datoria angajati primariei .Nu trebuia dati bani pentru cheltuieli de
judecata.Cine este vinovat din primarie.
Domnul Badila Costin comisia si-a indeplinit atributiile.
Domnul Grama Vasile inca din primul mandat am facut investitii in Ostrov.Pot sa
fac dovada cu toate adresele pe care le-am depus in acest sens, sa le puneti in
aplicare.
Secretarul orasului Avrig, obiectul cererii este altul, nu vorbim de teren.Se supune
la vot.Cu 12 voturi pentru se adopta hotararea.
15. Proiect de hotarare privind stabilirea normelor proprii de cheltuieli
pentru mijloacele de transport din cadrul Primariei Orasului Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate .
Propuneri sa nu primeasca cota masinile cu care circula primarul si viceprimarul.
S-a supus la vot.5 voturi pentru proiectul in forma initiala.8 voturi pentru
propunerea 0 cota pentru primar si viceprimar.11 voturi pentru mentinerea
consumului la nivelul anului 2015.
16. Proiectul de hotarare initiat de consilierii locali privind alegerea
unei comisii speciale de analiza si verificare a modului de utilizare a fondurilor
alocate Scolii Gimnaziale Sacadate, pentru montarea de ferestre termopan.
Exista avize ale comisiilor de specialitate .
Domnul David Adrian propune sa fie trecuti in comisie toti initiatorii
proiectului.Se supune la vot.Cu 11 voturi pentru se adopta hotararea.
17.Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru
luna februarie 2016.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Domnul David Adrian
propune sa fie presedinte de sedinta domnul Cernea Nicolae, Domnul Badila
Costin propune pe domnul Lazaroaie Lazar Teodor .Domnul Cermonea Daniel
propune pe domnul Badila Costin.Se supune la vot. Cu 9 voturi pentru se adopta
hotararea cu domnul Badila Costin presedinte de sedinta.
Se trece la diverse:
Domnul Brana Emil sa se gaseasca solutii de reparare a cladirii la Clubul Elevilor.
Se ia in discutie adresa GOA cu alocarea sumei de 200.000 lei.

Plangerea prealabila a LIDL.Presedintele de sedinta intreaba sunteti deacord sa
revocam hotararea.
Domnul David Adrian face descriere asupra receptiei obiectivului ISU. Adresa
catre PRO ART SRL a fost vazuta.
Un cetatean de la Sacadate propune sa va ganditi sa prindeti sume pentru asfaltare.
Doamna Apafi Valentina-ce se intimpla pentru utilajele care nu circula pe tot
parcursul anului.Nu este prevazut in legislatie aceasta prevedere.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile sedintei
pentru care semnam alaturat.

PRESEDINTE DE SEDINTA
BADILA COSTIN

SECRETAR
GRANCEA MIRCEA

