PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr.11.508 /29.09.2016

PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 28
septembrie 2016, convocata de Primarul orasului Avrig, prin Dispozitia nr.
573/22.09.2016 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 dispozitiile 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.
La sedinta sunt prezenti 17 consilieri din 17 consilieri in functie .
Participa domnul primar David Adrian Dumitru, domnul secretar al orasului
Mircea Grancea, cons.jr Posa Georgeta si Pavel Virginia.Deasemenea participa
un numar de 15 cetateni de pe raza orasului, care asista la sedinta consiliului
local, precum si reprezentantii Asociatiei Civice Avrig.
Domnul secretar informeaza ca sedinta este convocata de primarul
orasului Avrig si este legal constituita. Supune la vot procesul verbal al sedintei
ordinare al luni august 2016.
Domnul secretar da cuvantul presedintelui de sedinta pentru a prelua
lucrarile sedintei.Domnul primar doreste sa retraga de pe ordinea de zi proiectul
nr.2 si suplimentarea ordinei de zi cu proiectul privind modificarea denumirii
unei lucrari de investitii .
Domnul Jugarean Florin prezinta orsinea de zi, astfel:
1.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a
comisiilor Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.51/2014 si
HCL nr.16/76/2012.
2. Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali in comisiile
de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii si in comisiile de evaluare a
ofertelor privind procedura de achizitie publica, in cazul contractului de lucrari,
de furnizare si de servicii.
3. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul privat al orasului
Avrig, a unui microbuz marca OPEL MOVANO si transmiterea dreptului de
folosinta fara plata catre Liceul Tehnologic Marsa.

4. Proiect de hotarare 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 2016 – 2017
5. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism faza
Plan Urbanistic Zonal, denumit “Schimbare destinatie anexa la exploatatie
Agricola – cazare temporara in regim h P+ M in casa familiala h P+M “,
beneficiar Bergmann Nicolae.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional nr.53/01/09.2016
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
de canalizare nr.9/15.05.2009, incheiat intre ADI-Asociatia de Apa Sibiu si S.C.
Apa Canal S.A. Sibiu.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de
dezlipire a imobilului – constructii si terem inscris in CF 14020 Avrig nr top
399/2, 400/2, 401/2, 402/2.
8. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului de venituri
proprii si suventii din 2015, al Liceului Tehnologic Marsa.
9. Proiect de hotarare privind aprobarea ” Strategiei de dezvoltare durabila
a orasului Avrig pentru perioada 2015-2020”.
10. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului
Avrig pe anul 2016.
11. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a orasului
Avrig, in proprietatea privata a orasului Avrig, a imobilelor teren intravilan, in
suprafata totala de 133,5 hectare – Cazarma 953 Marsa.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a contului
de profit si pierderi la 31.12.2015 a Regiei Publice Ocolul Silvic “Izvorul
Florii” Avrig
13. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.26/26.03.2008 privind
aprobarea Normelor si regimul contraventiilor privind gospodarirea, intretinerea,
curatenia, pastrarea ordinii si linistii publice in orasul Avrig si localitatile
apartinatoare
14. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza si
verificare a modului de solutionare a petitiilor si eliberarii certificatelor si
adeverintelor.
15. Proiect de hotarare privind intocmirea si comunicarea deciziilor de
impunere pentru stabilirea impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice si
juridice.
16. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna octombrie 2016.
DIVERSE:
- informarea Primarului orasului Avrig cu privire la infiintarea Zonei
Mitropolitane Sibiu;
-adresa nr.96/21.09.2016 inaintata de Club Sportiv FC Avrig;

- referatul nr.10751/14.09.2016, intocmit de Biroul Proiecte cu Finantare
Internationala – referitor la Proiectul LOCARBO;
-oferta Truck Services;
-adresa ECO Sibiu – referitoare la tariff activitate sortare inregistrata la
Primaria Avrig sub nr.9284/08.08.2016 ;
-solicitarea cetatenilor din localitatea Marsa cu privire la amplasament
statie auto;
- adresa Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, inregistrata la Primaria
orasului Avrig sub nr.9632/17.08.2016, cu privire la reducerea chiriei
sediului;
- adresa Ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig, inregistrata la Primaria
orasului Avrig sub nr.9830/23.08.2016, referitoare la HCL 136/2014;
-informarea dnei.viceprimar privind sarbatorile de iarna;
-informarea dlui. Isachi Lucian cu privire la adapostul de caini fara stapan;
Se supune la vot ordinea de zi si se voteaza in unanimitate de voturi.
Se trece la ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind actualizarea componentei nominale a
comisiilor Consiliului Local al orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.51/2014
si HCL nr.16/76/2012. Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Se propun consilierii locali care vor face parte din comisia pentru
administrarea pasunilor:
-Brana Emil
-Paraschiv Alexandru
-Klingeis Leopold
-Stoisor Ciprian
-Badila Radu
Se propun consilierii locali care vor face parte din comisia sociala:
-Bucur Costica
- Florin Jugarean
- Popescu Viorel
- Paraschiv Alexandru
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi se
adopta hotararea.
2. Proiect de hotarare privind preluarea in domeniul privat al orasului
Avrig, a unui microbuz marca OPEL MOVANO si transmiterea dreptului de
folosinta fara plata catre Liceul Tehnologic Marsa.
Toate comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de hotarare.
Domnul primar arata ca avem al treilea microbuz pentru transportul
elevilor pe raza orasului pentru Liceul Tehnologic Marsa si este necesar un sofer
care sa asigure transportul elevilor cu acest microbuz. Se vor identifica solutii
pentru a angaja sofer cu categoria necesara pentru acest tip de microbuz.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi se
adopta hotararea.

3. Proiect de hotarare 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
2016 – 2017.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.
Domnul secretar propune ca in cuprinsul hotararii sa se specifice faptul ca,
consilierii desemnati vor avea si calitatea de membrii in comisiile de concurs
pentru functia de director/director adjunct.
Se propun urmatorii consilierii locali:
- pentru Liceul teoretic Gh.Lazar-Jugarean Florin
-Brana Emil
Liceul Tehnologic Marsa-Berghea Ramona
-Bucur Costica
Scoala Gimnaziala Avrig-Popa Simona
Badila Radu
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi se
adopta hotararea.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism
faza Plan Urbanistic Zonal, denumit “Schimbare destinatie anexa la
exploatatie Agricola – cazare temporara in regim h P+ M in casa familiala h
P+M “, beneficiar Bergmann Nicolae.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi se
adopta hotararea.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea actului aditional
nr.53/01/09.2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apa si de canalizare nr.9/15.05.2009, incheiat intre
ADI-Asociatia de Apa Sibiu si S.C. Apa Canal S.A. Sibiu.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.Domnul primar informeaza ca a insistat sa se aprobe actul aditional
la contractul de delegare pentru apa canal prin hotarare a Consiliului Local.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotarare.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de
dezlipire a imobilului – constructii si terem inscris in CF 14020 Avrig nr top
399/2, 400/2, 401/2, 402/2.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.Domnul secretar informeaza ca pentru adoptarea hotararii este
necesar votul a 2/3 din consilierii in functiei.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotarare.

7. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetului de
venituri proprii si suventii din 2015, al Liceului Tehnologic Marsa.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 13 voturi
pentru, 3 voturi impotriva si 1 abtinere Brana Emil, s-a adoptat hotararea.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea ” Strategiei de dezvoltare
durabila a orasului Avrig pentru perioada 2015-2020”.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotarare.
9. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al orasului
Avrig pe anul 2016.
In ceea ce priveste rectificarea bugetului local domnul primar informeaza
ca bugetul se rectifica la venituri cu suma de 14.160 lei in loc de 135.000 lei, iar
suma de 5000 lei reprezinta finantare pentru Tirgul de produse si traditii in
Tara Oltului.
Domnul Brana Emil intreaba care este situatia cu strada Iazului.
Domnul primar explica ca lucrarea de licitatie pentru executia strazii este
scoasa la licitatie asteptam rezultatul licitatiei.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotararea.
10. Proiect de hotarare privind trecerea din proprietatea publica a
orasului Avrig, in proprietatea privata a orasului Avrig, a imobilelor teren
intravilan, in suprafata totala de 133,5 hectare – Cazarma 953 Marsa.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 16 voturi
pentru si un vot impotriva s-a adoptat hotarare.
11. Proiect de hotarare privind aprobarea bilantului contabil si a
contului de profit si pierderi la 31.12.2015 a Regiei Publice Ocolul Silvic
“Izvorul Florii” Avrig.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 16 voturi
pentru si un vot impotriva al domnului Stoica Daniel s-a adoptat hotararea.
12. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr.26/26.03.2008
privind aprobarea Normelor si regimul contraventiilor privind gospodarirea,
intretinerea, curatenia, pastrarea ordinii si linistii publice in orasul Avrig si
localitatile apartinatoare.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate.

Domnul Bucur Costica solicita ca angajatii politiei locale sa patruleze si
in celelalte localitati si la groapa de gunoi.
Doamna Berghea Ramona viceprimarul orasului, am identificat si citeva
locuri pentru amplasarea de oglinzi retrovizoare care sa fie aplicate.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare, cu 16 voturi
pentru si un vot impotriva s-a adoptat hotararea.
13. Proiect de hotarare privind constituirea unei comisii de analiza si
verificare a modului de solutionare a petitiilor si eliberarii certificatelor si
adeverintelor.
Exista avizele comisiilor de specialitate.Cu amendamentul comisia
juridica sa verifice certificatele de urbanism si autorizatiile de constructie.Sunt
propusi Aldea Adrian, Paraschiv Alexandru, Stoisor Ciprian, Popescu Viorel.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotararea.
14. Proiect de hotarare privind intocmirea si comunicarea deciziilor de
impunere pentru stabilirea impozitelor si taxelor datorate de persoanele fizice
si juridice.
Exista 3 avize ale comisiilor de specialitate. Nu sunt discutii pe seama
proiectului.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotararea.
16. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru
luna octombrie 2016.
Stoica Daniel propune ca lunar sa facem alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul primar se poate alege presedintele de sedinta si la 3 luni.
Este propus domnul Popescu sa fie ales presedinte de sedinta pentru luna
octombrie 2016.
Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare si cu 17 voturi
pentru s-a adoptat hotararea.
17.Proiect de hotarare privind modificarea denumirii unei lucrari de
investitii pe anul 2016.
Se da o pauza pentru a se intruni comisia buget finante pentru a aviza proiectul
de hotarare.
Dupa avizarea favorabila a proiectului se trece la discutii.
Domnul primar studiul pentru cele doua lucrari Bradu si Sacadate ramane
valabil.

Domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare , cu 17 voturi
pentru se adopta hotararea.
DIVERSE:
Domnul primar informeaza despre infintarea zonei mitropolitane la Sibiu.
Domnul Paraschiv Alexandru a facut o interpelare referitor la Convocarea ADI
ECO Sistem Avrig si membrii Partidului Miscarea Populara nu am fost
convocati.Daca puteti raspunde domnule primar.Domnul primar voi raspunde
dupa ce se vor epuiza materialele de pe ordinea de zi.
Deasemenea informeaza despre informarea Asociatiei Clubul Sportiv.Doamna
Berghea pentru Baza Sportiva este un regulament in lucru.Dansa intreaba cine
este presedintele clubului sportiv.Presedinte interimar al clubului sportiv este
domnul Comanean Vasile.
Referitor la proiectul Locarbo-rolurile autoritatilor in sustinerea programului cu
reducere de carbon.
Doamna Simona Popa intelegem ca trebuie sa participam cu 160.000 euro,apoi
sa-i recuperam.Pina la 30.09.2016 sa se comunica raspuns.
Domnul Stoica Daniel sa dam un aviz de principiu.
Domnul presedinte supune la vot propunerea .Nu a existat nici un vot
pentru continuarea programului Locarbo.
S-a trecut la oferta pentru autoutilitara-Iveco sau Wolsvagen.Se va face
achizitie in SEAP.
Referitor la adresa cu deseurile .Domnul Badea Gheorghe era vorba ca se face o
statie de sortare.
Domnul Stoica Daniel trebuia sa facem un ciur pentru sortare.
Domnul primar nu a venit o oferta pentru statie de sortare pana in prezent.
Donmnul Badea Gheorghe sa se prezinte o oferta.
Exista o solicitare pentru statie de autobuz la Marsa.
Domnul Brana Emil intentionez sa intocmesc un proiect de hotarare pentru
statii in toate localitatile Bradu, Sacadate Marsa si Avrig.
-Cererea Ocolului Silvic Izvorul Florii RA prin care solicita reducerea chiriei
Ocolului Silvic pentru spatiu.Domnul secretar propune sa ramana cu chiria
actuala pana la incetarea contractului, apoi sa se ia in discutie o eventuala
scadere a chiriei.
Domnul Jugarean Florin sa decurga valoarea contractului pina la sfirsitul anului.
Domnul secretar Mircea Grancea precizeaza faptul ca imobilul de pe strada
horia nr.8 este compus din 3 corpuri de cladire.S-a propus sa se dea un acord de

principiu pentru mentinerea chiriei si pentru renovarea corpului de cladire
transmis in administrarea Ocolului Silvic Avrig.
Domnul presedinte a supus la vot propunerea si s-a votat cu 17 voturi pentru .
S-a trecut la nota informativa a viceprimarului prin care prezinta faptul ca
doreste ca pentru Sarbatorile de iarna sa se achizitioneze ornamente si
amenajarea unui patinuar.
Pentru aceasta solicita un acord de principiu pentru continuarea demersurilor.
S-a votat cu 14 voturi pentru si 3 abtineri.
Din punct de vedere bugetar avem posibilitatea inchirierii spune viceprimarul
Orasului.
Domnul primar propune sa se discute si cu alte orase care au inchiriat patinuare
mobile.
Doamna Simona Popa sa se incerce si accesarea de fonduri pentru un asemenea
proiect.
Se solicita deasemenea acord de principiu pentru un skatepark si sa se
stabileasca amplasamentul lui.Se propun mai multe amplasamente: strada
Unirii, Zona Garii si Baza Sportiva.
Doamna viceprimar :Consultantul a propus Zona Garii pentru amplasarea
acestui obiectiv. Avem nevoie de un punct de vedere al Consiliului Local.
Doamna Simona Popa intreaba in cit timp se amortizeaza acest obiectiv. Cam
jumatate se va amortiza in acest sezon spune doamna viceprimar Berghea
Ramona. Sa votat cu 17 voturi pentru.
Este o forma de sport care se practica in tot timpul anului spune primarul
orasului.
Doamna viceprimar propune sa se imbunatateasca dotarile din parcuri cu
aparate de fitnes pentru parcuri de exterior.
Domnul primar propune sa se achizitioneze aparate la care sa se actioneze
individual. Solicita un acord de principiu.
Domnul presedinte supune la vot. Cu 17 voturi pentru au fost deacord.
Pentru achizitionarea unei Sani cu
Reni si Sfera se solicita un acord de
principiu.
Domnul presedinte supune la vot. Cu 15 voturi pentru si 2 abtineri Florea
Gheorghe si Badea Gheorghe se aproba.
Se analizeaza referatul si solicitarile privind preluarea ciinilor fara stapan din
Comunele Racovita si Porumbacu de Jos in adapostul de Caini de la Avrig.

Defapt este vorba despre extinderea serviciului de ecarisaj si pentru Primariile
vecine. Tariful propus este de 51 lei/ ciine.
Domnul presedinte supune la vot propunerea. Cu 16 voturi pentru au fost
deacord cu extinderea serviciului de ecarisaj si incheierea unui contract cu
comunele Racovita si Porumbacu de Jos.
Nemaifiind probleme pe ordinea de zi declar inchise lucrarile sedintei,
pentru care semnam alaturat.
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