ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.8686 / 02.04.2018
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 28 Martie 2018 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului
Local al orasului 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 28 Martie 2018, a fost
convocata prin dispozitia nr. 306 / 2018 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 16 consilieri locali din 17 in functie,.
Lipseste dl.consilier KLingeis Arnold Gunter
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, reprezentantii Asociatiei Obiceiuri si Traditii Avrigene.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic, dna. Pavel Virginia – consilier juridic.
Dl.secretar constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Februarie
2018 – se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta faptul ca sedinta ordinara va fi condusa de catre
dl.consilier Bucur Costica, ales presedinte de sedinta pentru luna Aprilie.
Dl.secretar- Fata de ordinea de zi initiala mai este un Proiect de hotarare suplimentar
si la diverse petitia cetatenilor din localitatea Marsa.
Dl.primar – solicit sa discutam cu prioritate Proiectul de hotarare nr.16 privind
aprobarea achizitionarii prin cumparare a imobilului - constructii si teren, situat in
orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31, deoarece suntem conditionati de timp. Familia Kremer
vor sa stie cum sa-si faca programul pentru reintoarcerea in Germania.
Dl.presedinte de sedinta, Bucur Costica, deschide sedinta, prezentand Dispozitia
Primarului nr.306/2018, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe trim.IV anul
2017.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2, 3
2. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din raza de competenta a
orasului Avrig, pentru anul scolar 2018-2019.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 3
3. 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 Februarie 2018.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de mandat al administratorului unic
– director al S.C. Enev Avrig S.R.L.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1. 2
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de administrare si functionare
al Capelei mortuare din orasul Avrig.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2, 3
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi si parteneriate ale
Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.

Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2, 3
7. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului Schiau
Ioan si Schiau Dumitru .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
8. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii
sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor
minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice
care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, incepand cu data de 01.03.2018,
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
9. Proiect de hotarare privind aderarea orașului Avrig, județul Sibiu, la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra
Initiatori: consilierii locali- Raport comisia 1, 2
10. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului orașului Avrig în Consiliul
de administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș BîleaCapra.
Initiatori: consilierii locali- Raport comisia 1, 2
11. Proiect de hotarare privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de Amenajare
a Teritoriului si de Urbanism Avrig.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare strada
Pietrari” din orașul Avrig
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
13. Proiect de hotarare privind însușirea raportului pentru informarea și consultarea
publicului cu privire la
elaborarea DOCUMENTAŢIEI
PUZ ŞI INTABULAREA
STRĂZIILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ) DIN REŢEAUA
PROPUSĂ, ZONA DUTINA A ORAŞULUI AVRIG” .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
14. Proiect de hotarare privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazăr , nr.29,
Jud.Sibiu.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
15. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie
2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
-informare nr.5.556/05.03.2018 privind situatia tehnico-economica si juridica a
investitiei “Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de
iarna in orasul Avrig “;
- Conventia nr.6039/08.03.2018 privind montare corpuri de iluminat stradal in
orasul Avrig;
- Adresa nr.5.248/01.03.2018 a Liceului Gheorghe Lazar Avrig cu privire la lucrari
de reparatii si modernizare la Gradinita nr.1.;
- Adresanr.5.891/07.03.2018 a Mitropoliei Ardealului – Arhiepiscopia Ortodoxa
Romana Sibiu;
- Adresa nr.5601/06.03.2018 a Asociatiei “Vatra Satului – Sacadate “;
-Adresa nr.21/22.02.2018 a Asociatiei Atitudine Civica Avrig – orhanizare
referendum local;
Dl.presedinte: COMPLETARE ORDINE DE ZI

16.Proiect de hotarare privind
aprobarea achizitionarii prin cumparare a
imobilului - constructii si teren, situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31.
Initiator: primarul orasului
Diverse-petitia cetatenilor di Marsa cu privire la toaletarea copacilor pe anumite
segmente de drum;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse; se voteaza in
unanimitate.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.consilier Paraschiv Alexandru pentru a prezenta in
cadrul sedintei, declaratia simbolica de unire a Basarabiei cu Romania.
Dl.Paraschiv Alexandru da citire declaratiei centenare - o sută de ani de la Marea
Unire.
Dl.consilier Paraschiv Alexandru - mentioneaz faptul ca, grupul consilierilor locali
PMP, se va abtine de la vot, deoarece suntem acuzati ca suntem impotriva dezvoltarii
orasului Avrig.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Proiect de hotarare nr.16 privind
aprobarea achizitionarii prin cumparare a
imobilului - constructii si teren, situat in orasul Avrig, str.Gh.Lazar, nr.31.
Dl.presedinte solicita raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar – E vorba de 2 CF –uri de cate 1002 mp, deci 2000 mp; Luni am vorbit
cu proprietarii acestui imobil, s-a intocmit si un raport de evaluarepentru imobil, din care
a rezultat valoarea de 102.000 euro. Suma negociata este de 83.700 euro.
Dl.Badila – cetatean oras Avrig – ce destinatie urmeaza sa ia spatiul acesta?
Dl.primar – partea din dreapta va fi pentru Serviciul impozite sit axe. E nevoie sa
creem cetateanului sansa de a nu mai sta la coada la taxes pre exemplu. Celelalte
doua immobile le vom transforma intr-un centru civic – parcare si amenajare. Politia
LOcala nu functioneaza acum intr-un spatiu securizat, arhiva are nevoie pentru un spatiu
care sa fie avizat.
Dl.secretar – Pentru ca imobilul va intra in patrimoniul orasului, e nevoie de votul
a 2/3 din numarul consilierilor in functie si sa constituim ad-hoc pentru validarea votului.
Dl.presedinte – Membrii comisiei de validare, sa fie si in comisia de numarare:
dl.Badea Gheorghe, dl.Jugarean Florin si dl.Klingeis Leopold.
Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.16.Se impart buletinele de vot; se
voteaza.
Dl.secretar anunata rezultatul votului: 13 voturi pentru si 3 abtineri – consilierii
locali PMP;
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea contului de executie
bugetara pe trim.IV anul 2017.
Dl.presedinte solicita raporturile de avizare ale comisiilor de specialitate.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dna.Popa Simona – In urma analizei, observ cele mai multe sume provin din cote
defalcate la impozitul pe venit si cote din sume defalcate din TVA. Concluzie : dl.primar
retineti cat mai multe firme pe raza orasului Avrig si cat mai multi salariati.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 3 abtineri – consilierii locali
PMP;
Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din raza de competenta a
orasului Avrig, pentru anul scolar 2018-2019
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 3 abtineri – consilierii locali
PMP;

Proiect de hotarare nr.3 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 2018.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.Brana Emil prezinta situatia constatat de DSP la Gradinita Piticul din Avrig.
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 3 abtineri – consilierii locali PMP;
Proiect de hotarare nr.4 privind
aprobarea
contractului de mandat al
administratorului unic – director al S.C. Enev Avrig S.R.L.
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante a avizat proiectul de hotarare
Dl.Badea Gheorghe am avizat cu urmatorul amendament – 6.800 lei brut si 4.000 lei
net – salariul pentru director.
Dl.Stoisor Ciprian – comisia juridica a avizat proiectul cu propunerea ca salariul sa fie
6.200 brut.
Dl.secreta – o intrebare: la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul
2018, care a fost nivelul cheltuielilor pentru contractul de mandat.
Dl.Teodorescu Doru – la nivelul anului trecut, pe nici o varianta nu va depasi
bugetul alocat pentru naul 2018.
Dl.secretar – Sunt 2 amendamente, se vor supune la vot in ordinea propusa; se
va trece la vot secret cu amendamentul care va trece.
Dl.primar – Pana acum s-au supus la vot prima data proiectele de hotarare initiate
de primar , era o cutuma.
Dl.secretar – este prevedere din Regulamentul de organizare si functionare a
Consiliului Local.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare nr.4 cu primul amendament –
6.800 brut – se voteaza cu 6 voturi pentru; se supune la vot proiectul de hotarare nr.4
cu primul amendament – 6.200 brut – se voteaza cu 10 voturi pentru
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea contractului
de mandat al administratorului unic – director al
S.C. Enev Avrig S.R.L. cu
amendamentul ca salariul sa fie 6.200 lei brut. Se voteaza cu 10 voturi, pentru, 3 voturi
contra si 3 abtineri – consilierii locali PMP;
Dl.primar – Contractul de mandate nu mai contine acea componenta variabila.
Proiect de hotarare nr.5 privind
aprobarea Regulamentului de administrare si
functionare al Capelei mortuare din orasul Avrig.
Dl.Jugarean – Comisia buget, finante a avizat proiectul de hotarare cu un
amendament : taxa pentru capela din Marsa se va aplica dupa 3 luni de la dare in
folosinta ( functionare), cum am procedat si la Avrig.
Dl.Bran Emil - Comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul si propune
urmatorul orar de functionare : vara pana la ora 24 si iarna ora 22.
Dl.primar – am facut si o analiza a costurilor.
Se supune la vot proiectul cu amendamentul comisiie buget, finante; Se voteaza cu 13
voturi pentru si 3 abtineri – consilierii locali PMP;
Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea Agendei de activităţi si parteneriate ale
Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2018.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.Badea Gheorghe –la evenimente propun: pentru Asociatia Traditii si Obiceiuri
Avrigene sa fie acordati 40 mii lei , in loc de 25 mii lei, daca este cazul cu diminuare de la
Purtata Avrigului si echilibrarea sumelor.
Dl.primar – Vreau sa confirm aceste mutari de sume. Acum nu pot fi gasite alte
resurse financiare.
Dl,Farcas Gheorghe – In comisia de evaluare a proiectelor s-a analizat si s-a
acordat un punctaj; nu cred ca putem modifica aceste sume, suma de finantare e fixa;

Dl.secretar – Comisia de selectie a proiectelor e cea care a hotarat repartizarea
sumelor in functie de proiectele depuse.
Dl.primar – Comisia de selectie a avut la dispozitie o suma de bani, au facut parte
si reprezentanti ai Consiliului Local Avrig.
Dl.Badea Gheorghe – Eu insist, trebuie sa echilibram sumele, luam daca nu de la
Festivalul Tineretului si Florile OLtului.; din 90 de mii luam 10 mii.
Dl.Florea Gheorghe – Putem sa le dam sala gratuity.
Dna Popa Simona –Trebuie ajutata si Asociatia Traditii Avrigene, e o rautate aici.
Dl.Badea Gheorghe – Propun diminuarea sumelor de la festivaluri.
Dna av.Balaciu – Acum se pune problema rangului intre comisia de selectie si
hotararea Consiliului Local Avrig. Aceasta trebuia reglementat in Regulament – dar
poate fi amendat. Consiliul local e factorul decident la nivelul autoritatii locale; Consiliul
local ramane suveran asupra deciziilor ; Regulamentul poate fi amendat.
Dl.primar – la sumele pentru festivaluri nu cred ca putem umbla , s-au semnat
contracte deja cu avansuri platite.
Dl.Badea Gheorghe – Atunci luam 10 mii de la Purtata Avrigului, de la 65 mii sa
ramana 55 mii. Cei 10 mii se duc la Asociatia Obiceiuri si Traditii Avrigene.
Dl.Florea Gheorghe – Si sa initiem un proiect de hotarare pentru acordarea salii
pentru antrenamente.
Dl.Badea Gheorghe – vom initia un proiect de hotarare.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea Agendei de
activităţi si parteneriate ale Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor culturalsportive, in anul 2018, cu amendamentul comisiei buget, finante.
Se supune la vot proiectul cu amendamentul comisiei buget, finante; Se voteaza cu
11 voturi pentru si 5 abtineri – consilierii locali PMP, Florea Ramona si Brana Emil;
Proiect de hotarare nr.7 privind acordarea unui ajutor de urgenta familiei domnului
Schiau Ioan si Schiau Dumitru .
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar – Am propus 2000 lei.
Dl.secretar – Se voteaza cu vot secret; Se voteaza cu 13 voturi pentru si 3 abtineri –
consilierii locali PMP;
Proiect de hotarare nr.8 privind stabilirea criteriilor de eligibilitate, tipurilor de servicii
sociale de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice, aprobarea standardelor
minime de cost/an pentru aceste servicii si stabilirea contributiei persoanelor varstnice
care beneficiaza de servicii de ingrijire la domiciliu, incepand cu data de 01.03.2018,
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte – Cine este pentru? Se voteaza cu 12 voturi pentru si 3 abtineri –
consilierii locali PMP;(lipseste dl.Leopold Klingeis)
Proiect de hotarare nr.9 initiat de consilieri privind aderarea orașului Avrig, județul
Sibiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea -Capra..
Comisia buget, finante a avizat proiectul.
Comisia juridica a avizat cu amendament „ Scopul acestei Asociatii
va fi realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau
local, in vederea reabilitarii infrastructurii si modernizarii obiectivelor turistice
din zona Valea Argesului – Valea Balea, precum si promovarea zonei turistice
Valea Avrigului.”
Taxa de aderare si cotizatia prevazute la alin.(1) se vor achita dupa
actualizarea in mod corespunzator a Actului Constitutiv si a Statutului Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra,
Dl.Stoica Gheorghe – ne retragem semnaturile de pe acest proiect de hotarare.
Dl.presedinte – proiectul e cu 100% finantare.

Dna.av.Balaciu – va felicit pentru ca e cea mai buna idee fiinantarea de 100%, dar
ramane de vazut cand. Recomandarea mea e : de a contura foarte bine obiectul de
activitate a asociatiei; taxa de aderare nu e prevazuta ca fiind o sursa legala a unei
asociatii. S-ar putea ca instanta sa nu autorizeze cotizatia ; ar fi bine sa modifice, sa fac
ataxa de aderare mai mica si sa majoreze cotizatia. Va sugerez sa aprobati in principiu,
dar pentru aprobarea concreta a unei hotarari si taxele , sa va intalniti de indata si sa
adoptati o hotarare.. Cei 600 mii lei se vor intoarce ka infrastructura?
Dl.Jugarean Florin – Vom fi bucurosi daca se adopta hotarare si vom fi bucurosi daca
cei 600 mii lei se vor intoarce la infrastructura.
Dl.Brana Emil – In momentul aderarii, Valea Avrigului, va intra automat in
obiectul asociatiei.
Dl.Stoica Ilie – Sa nu faceti greseala sa intrati intr-o asociatie fara sa nu fim
trecuti si noi acolo.Nu se va face nimic deosebit la noi pentru acest proiect,
vom fi ultimii ca obiectiv de dezvoltare; am avut experienta negativa si cu alte
forme asociative; puteti face doar un acord de principiu azi;
Dl.secretar ADUNAREA geNERALA A Asociatiei de Dezvoltare va trebui sa
se intalneasca asupra asocierii cu UAT Avrig; se va face un act aditional
actualizat care se va depune la Judecatorie.
Dl.Klingeis Leopold – referitor la suma de 20 mii lei, e normal sa platim mai
mult.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.9 privind aderarea orașului
Avrig, județul Sibiu, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș
Bîlea-Capra, cu amendamentul comisiei juridice; Se voteaza cu 13 voturi pentru si
3 abtineri – consilierii locali PMP;
Proiect de hotarare nr.10 initiat de consilierii locali
privind
desemnarea
reprezentantului orașului Avrig în Consiliul de administrație al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra.
Comisia buget, finante a avizat proiectul cu propunerea ca dl.consilier Brana Emil sa
fie reprezentantul orasului Avrig.
Dl.secretar – Nu e vot secret conform Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare; se voteaza cu 12 voturi pentru si 4
abtineri - consilierii locali PMP si dl.Brana Emil.
Proiect de hotarare nr.11 privind aprobarea componentei Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului si de Urbanism Avrig.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Se voteaza cu 12 voturi pentru si 1 abtinere- dna Florea Ramona.
Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de
Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare strada
Pietrari” din orașul Avrig
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 2 abtineri – consilierii PMP...
Proiect de hotarare nr.13 privind însușirea raportului pentru informarea și
consultarea publicului cu privire la
elaborarea DOCUMENTAŢIEI
PUZ ŞI
INTABULAREA STRĂZIILOR (CU IDENTIFICARE ŞI NOTARE ÎN CARTEA FUNCIARĂ)
DIN REŢEAUA PROPUSĂ, ZONA DUTINA A ORAŞULUI AVRIG” .
Dna.Popa Simona – intrebare: dupa PUZ cand vor putea fi introduce utilitatile in
zona?
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si si 3 abtineri – consilierii locali PMP .

Proiect de hotarare nr.14 privind demolarea imobilului situat in Avrig, str.Gh.Lazăr , nr.29,
Jud.Sibiu.
Este avizat de catre comisiile de specialitate.
Dl.primar – acest proiect avea legatura cu primul.
Dl.Brana Emil – Materialele care se pot folosi, rog sa se distribuie in Sacadate,
Glamboaca.
Nu mai sunt discutii.
Se supune la vot. Se voteaza cu 13 voturi pentru si si 3 abtineri – consilierii locali PMP .
Proiect de hotarare nr.15 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie
2018.
Comisia buget, finante a avizat proiectul.
Dl.Stoisor Ciprian - comisia juridica a avizat proiectul cu propunerea ca dl.Lazaroaie
Lazar Teodor sa fie presedinte de sedinta in luna Aprilie.
Se voteaza cu 12 voturi pentru si si 4 abtineri – consilierii locali PMP si dl.Lazaroaie
Lazar. .
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
-informare nr.5.556/05.03.2018 privind situatia tehnico-economica si juridica a investitiei
“Dezvoltarea turismului pentru practicarea schiului si a altor sporturi de iarna in orasul Avrig “;
Dl.priamr si-a sustinut punctul de vedere .
- Conventia nr.6039/08.03.2018 privind montare corpuri de iluminat stradal in orasul
Avrig;
Dl.primar – se instaleaza corpurile de iluminat.
- Adresa nr.5.248/01.03.2018 a Liceului Gheorghe Lazar Avrig cu privire la lucrari de reparatii si
modernizare la Gradinita nr.1.;
S-a luat la cunostinta;
- Adresa nr.5.891/07.03.2018 a Mitropoliei Ardealului – Arhiepiscopia Ortodoxa Romana Sibiu;
S-a luat la cunostinta;
- Adresa nr.5601/06.03.2018 a Asociatiei “Vatra Satului – Sacadate “;
Se acorda aviz favorabil – 13 voturi pentru;
-Adresa nr.21/22.02.2018 a Asociatiei Atitudine Civica Avrig – orhanizare referendum local;
Dl.presedinte - Nu mai este cazul sa o discutam ;
Dl.Badea Gheorghe – faca consideram ca nu e bine pentru Avrig ceva, nu facem.
Dna.av Alina Balaciu motiveaza de ce s-a ocupat de redactarea acestei adrese, in urma
adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2018 in care s-au
alocat 600 mii lei pentru proiectul care viza realizarea partiei de schi in zona Avrig.
Dl.presedinte da citire petitiei inregistrate la Primaria Avrig, de catre cetatenii din Marsa, care
deasemenea va fi inaintata la Consiliul Judetean Sibiu.
Dl.primar Aceasta petitie a fost inregistrata si al Primaria Avrig, o sa o inaintez la Consiliul
Judetean Sibiu si la Societatea de administrare a Drumului judetean.
Dl.presedinte da cuvantul dlui..Carstea – cetean al orasului Avrig, care intreaba cand incep
lucrarile de asfaltare pe str.Unirii din Avrig?
Dl.primar – Vor incepe intr-un viitor de 2 sau 4 ani de zile; si colegii de la PMP insista.
Dl.presedinte da cuvantul dlui..Badila – cetean al orasului Avrig,- zona centrala sa fie amenajata
in urma unei propuneri de solutii venita de la uniunea arhitectilor si a unei dezbateri publice.
`
Dl.presedinte –Nu mai sunt alte discutii, declar sedinta inchisa.
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