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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AVRIG
NR.19.049 / 01.08.2019
PROCES –VERBAL
Încheiat azi 31 Iulie 2019 cu ocazia desfășurării ședinței 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 31 Iulie 2019, a fost convocata
prin Dispozitia nr. 360 / 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: Bucur Costica – motivat – concediu de odihna si dna. Florea
Ramona.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti, reprezentantii
Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu – ziar Info Avrig, cetateni ai orasului Avrig de
pe str.Avram Iancu.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic si dna Ianos Simona – Comp.administratie publica locala.
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 Iunie 2019. Se
voteaza in unanimitate;
Dl.secretar da cuvantul domnului Stoica Daniel.– presedinte de sedinta ales
Dl .presedinte declara deschisa sedinta ordinara.
Dl. presedinte da citire Dispozitiei Primarului nr.360 /2019 cu urmatoarea
O R D I N E DE ZI:
1. 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 Iunie 2019.

Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 3
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare, prestat de
S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A, incepand cu 01.07.2019.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
3. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 3.340 lei reprezentând cheltuieli de judecată.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului
de Specialitate al Primarului orașului Avrig
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2, 3
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL Avrig nr. 20/2014 privind stabilirea
unor măsuri pentru stimularea încasării impozitelor si taxelor locale.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a persoanelor fizice
aflate în stare de insolbavilitate.
Initiator: Primarul orasului - AVIZ comisia 1, 2
7. Proiect de hotărâre privind preluarea contractului de închiriere nr. 327/18.08.2000
încheiat cu S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., pentru suprafața de 56 mp teren, aparținând
domeniului public al Orașului Avrig .
Initiator: Primarul orasului – AVIZ comisia 1, 2, 3
8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința pentru luna August 2019.
Initiator: Primarul orașului- AVIZ comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
- Sinteza activităților desfășurate de Serviciul de Poliție Locală al orașului Avrig;
- Raport de specialitate privind activitatea asistenților personali, desfășurată in
semestrul I al anului 2019;
- Adresa nr.733/23.07.2019 a A.D.I. ECO SIBIU cu privire la Notificarea, Punerea in
Intarziere si Invitatia la Conciliere, emise de Asocierea Brantner Environment SRL;
Dl.presedinte precizeaza faptul ca lipseste de pe ordinea de zi situatia Ocolului Silvic
Izvorul Florii Avrig – tabelul cu solicitarile persoanelor fizice pentru lemnul de foc;
Dl.primar propune discutarea la diverse a adresei formulate de dl.Stroila Gabriel din
Talmacel, referitoare la Unitatea Militara din Marsa.
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi.. Ordinea de zi se aproba in unanimitate.
Proiect de hotărâre nr.1 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 Iunie 2019
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.1 si se adopta hotararea cu 13
voturi pentru si 1 abtinere ( dl.Farcas Gheorghe)
Dl.primar propune sa ia cuvantul dl.Stroila Gabriel, colonel in rezerva, care va
prezenta intentia cu privire la cumpararea unor loturi de teren din fosta Unitate militara
Marsa.
Dl.Stroila Gabriel prezinta propunerea de investitie in UM Marsa, specificand faptul
ca terenul nu trebuie scos din circuitul agricol, deoarece nu se va construi pe el.

Dl.presedinte – Sunteti persoana fizica, asociatie sau reprezentant al unei institutii a
Statului?
Dl.Stroila Gabriel – momentan , va prezint in calitate de persoana fizica.
Dl.primar – Colegii au inteles ca sunteti reprezentantul cadrelor din Garnizoana Sibiu.
Dl.primar –Facem evaluare la unitatea militara si apoi o supunem vanzarii prin
licitatie publica.
Dl.Badea Gheorghe – Da, de acord.
Dl.Florea Gheorghe - Da, de acord.
Dl.presedinte – O sa primic cererea la noi la dosar.
Dl.primar – Cererea e mai veche, am avut-o la dosar. Vom demara evaluarea , apoi
licitatia publica.
Dl.presedinte propune continuarea proiectelor de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea tarifelor pentru serviciul de salubrizare,
prestat de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A, incepand cu 01.07.2019.
Dna.Popa Simona – Comisia pentru buget, finante, a avizat proiectul, cu
amendament: „ tariful se va aplica incepand cu 1 august 2019”.
Dl.Stoisor Ciprian – Comisia juridica a a vizat pentru discutii . Nu suntem de acord cu
2 majorari /an.
Dl.Klingeis Leopold – Sa ne gandim bine.
Dl.presedinte – Nu putem adopta o hotarare retroactiv.
Dl.secretar – Nu e retroactiv.
Dl.presedinte – Am studiat fisele de fundamentare, reprezentantii SC GOA SA sunt
prezenti. In mai 2018 am mandatat primarul sa voteze cresterea cu 30%.
Dl.presedinte face o analiza a cresterii pretului asa cum a rezultat din fisele de
fundamentare prezentate de SC GOA SA.
Dl.Badea Gheorghe – Aceste cresteri nu afecteaza populatia.
Dl.presedinte invita reprezentantii SC GOA SA sa ia cuvantul pentru a sutine
propunerea rezultata din fisele de fundamentare.
Dl.Badila Costin – consiliul de administratie SC GOA SA – Este un lucru sa colectezi 1
tona de gunoi menajer si alt lucru este sa colectezi gunoi reciclabil. Faptul ca noi colectam
gunoi reciclabil e un lucru foarte bun. Pentru societate este un lucru foarte costisitor.
Dl.primar –In contractul de delegare se precizeaza ca, operatorul va ajusta preturile la
1 an, la data de 1 iunie. Eu am cerut prin referatul de aprobare, dezbaterea propunerii, nu
majorarea. Trebuie sa stimulam intr-un fel cresterea colectarii de gunoi reciclabil. Cel putin o
data pe luna, SC GOA SA va trebui sa incerce sa ridice si biodegradabilul, sa faca compost. Cu
aceasta conditie, vom putea sustine acest proiect.
Dl.Paraschiv Alexandru – Care ar fi costul de profit / pierdere?
Dl.Popescu Viorel – director SC GOA SA – pierdere de 154 mii lei.
Dl.primar – e o crestere / tona depozitate si colectata de 45 lei ( gunoi menajer).
Pierderea de 154 mii lei e reala? Sau ati luat in calcul si incasarile de la utr-uri. In urmatoarele
2 luni se va regla, veti incasa.
Dl.secretar- Referitor la data modificarii tarifelor Tracon si-a modificat tariful din 1
iulie 2019. Noi daca incepem doar din august, va fi o pierdere din start.
Dl.presedinte – Daca hotararea va fi adoptata cu data de 1 iulie , eu nu o voi semna.
Vor putea semna alti 3 colegi consilieri locali.
Dl.secretar – Se mentin amendamentele?

Dna Popa Simona – Comisia pentru buget, finante – tarif aplicabil de la 1 august
2019.
Se voteaza cu 10 voturi pentru.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.2 , cu amendamentul comisiei
buget, finante si se adopta hotararea cu 11 voturi pentru.
Proiect de hotărâre nr.3 privind plata sumei de 3.340 lei reprezentând cheltuieli de
judecată.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru si 3 voturi impotriva ( consilierii locali PMP)
Proiect de hotărâre nr.4 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al
Aparatului de Specialitate al Primarului orașului Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.4 si se adopta hotararea cu 15
voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.5 pentru modificarea art.1 din HCL Avrig nr. 20/2014 privind
stabilirea unor măsuri pentru stimularea încasării impozitelor si taxelor locale.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dna.Popa Simona – ar fi o promovare a incasarii cu plata on line.
Dl.primar precizeaza faptul ca sistemul de incasara on line functioneaza.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.5 si se adopta hotararea cu 12
voturi pentru si 3 impotriva ( consilierii locali PMP)
Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea scăderii din evidența fiscală a persoanelor
fizice aflate în stare de insolbavilitate.
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.6 si se adopta hotararea cu 15
voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.7 privind preluarea contractului de închiriere nr.
327/18.08.2000 încheiat cu S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., pentru suprafața de 56 mp teren,
aparținând domeniului public al Orașului Avrig .
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7 si se adopta hotararea cu 15
voturi pentru
Proiect de hotărâre nr.8 privind alegerea președintelui de ședința pentru luna August
2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.presedinte solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri pentru alegerea
presedintelui de sedinta luna Iunie.
Dna. Popa Simona – comisia a avizat proiectul si il propune pe dl.Halmaghi Ionut.
Se supune la vot.
Se voteaza cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (dl.Halmaghi Ionut)
Dl. presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
DIVERSE:

Dl.presedinte – Mentionez ca nu am primit la dosar centralizatorul de la Ocolul Silvic
Izvorul Florii Avrig, cu solicitarile de lemn de foc si nici adresa consilierilor PMP pe
care am inregistrat-o, cu privire la propuneri de rectificare bugetara.
Dl. Paraschiv Alexandru – ati promis ca o societate va face o sponsorizare pentru
aparatul de detectare vene. Daca nu se face sponsorizarea, sa se fac arectificarea.
Dl.presedinte a prezentat Sinteza activităților desfășurate de Serviciul de Poliție Locală
al orașului Avrig;
Dl.presedinte invita sa ia cuvantul cetatenii prezenti la sedinta din Avrig de pe strada
Avram Iancu.
Se sesizeaza situatia strazii Avram Iancu cu privire la incadrarea in zona A de plata a
taxelor si impozitelor, situatie incadrata eronat deoarece strada este neasfaltata.
Dl.primar – strada Avram Iancu e trecuta in zona A, cu exceptia caselor respectiveș
probabil s-a omis. Dumneavoastra solicitati modernizarea in adresa depusa. O sa verific
situatia, dac a ajuns raspunsul la dvs. Prima masura e sa fie facuta trecerea la o alta categorie
de impozitare.
Dl.Bujan Cristian – reprezentantul Asociatiei Atitudine Civica Avrig – Sanctionarea
functionarilor care nu si-au facut treaba si nu au raspuns la adresa.
Dl.presedinte - Raport de specialitate privind activitatea asistenților personali,
desfășurată in semestrul I al anului 2019;
S-a luat la cunostinta.
Dl.presedinte - Adresa nr.733/23.07.2019 a A.D.I. ECO SIBIU cu privire la Notificarea,
Punerea in Intarziere si Invitatia la Conciliere, emise de Asocierea Brantner Environment SRL;
Dl.primar – Precizare: am mandatat ADI Eco sa ne reprezinte cum cred mai bine la
conciliere.
Dna.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta
inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
STOICA GHEORGHE DANIEL

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL ORASULUI
GRANCEA MIRCEA

