CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.11.264/08.05.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 05 Mai 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a Consiliului Local al
orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc domnii consilieri: Badila Radu Constantin, Klingeis Leopold Alfred, Klingeis
Arnold Gunter, Berghea Ramona Dorina, Stoica Gheorghe Daniel.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, reprezentantii Asociatiei Atitudine
Civica Avrig – dl.Bujan Cristian si dl.Radu Gelu , dna.Jugarean Dana, dl.Badila Costin,
dl.Oancea Ioan, dl.Popescu Viorel, dl.Opriscan Mircea – candidati pentru Consiliul de
administratie al SC GOA SA.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – compartiment juridic -Consiliul local Avrig, dna. Virginia Pavel
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Farcas Gheorghe– presedinte de sedinta ales pt luna Mai
2017.
Dl.Farcas Gheorghe - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.306/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economica - faza
D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare drum vechi în localitatea
Bradu, oraș Avrig”
Initiator: primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea desfasurarii Competitiei de ciclism Ävrig
Mountain Bike Race”si a Campionatului National de Mountain Bike XCE, organizata de
Asociatia Sportiva PROCYCLING AVRIG, in orasul Avrig
Initiator: primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Avrig nr.7/2017 privind utilizarea
excedentului bugetar al anului 2016
Initiator: primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind validarea membrilor in Consiliul de Administrație al
S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.
Initiator: primarul orasului
Se supune la vot Ordinea de zi, se voteaza cu 11 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea documentației tehnicoeconomica - faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru investiția ”Reabilitare drum
vechi în localitatea Bradu, oraș Avrig”
Dl.primar explica proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.1, asa cum a fost initiat; se voteaza
cu 11 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea desfasurarii Competitiei de
ciclism Ävrig Mountain Bike Race”si a Campionatului National de Mountain Bike XCE,
organizata de Asociatia Sportiva PROCYCLING AVRIG, in orasul Avrig Initiator: primarul
orasului
Dl.primar explica proiectul de hotarare si sustine ca va fi o rectificare bugetara, prin
care se vor aloca sume pentru sustinerea activitatii Asociatiei de ciclism
Nu mai sunt discutii
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.2, asa cum a fost initiat; se voteaza
cu 11 voturi pentru.
Dl.Sava Liviu – consilier local - este prezent la sedinta incepand de la ora 16:10.
Sunt prezenti 12 consilieri locali.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.3 privind modificarea HCL Avrig nr.7/2017

privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2016 Initiator: primarul orasului
Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3, asa cum a fost initiat; se
voteaza cu 12 voturi pentru.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.4 privind validarea membrilor in Consiliul de
Administrație al S.C. Gospodărire Orășenească Avrig S.A.Initiator: primarul orasului
Dl.primar explica proiectul de hotarare; s-a aprobat comisia de selectionare a
dosarelor, s-a facut evaluarea, a rezultat un raport pe care l-am adus la Consiliul Local
pentru a –l insusi;
Dl.Paraschiv Alexandru-Noi Consiliu Local trebuie sa ni-l insusim, sau Aga SC GOA
SA?
Dl.secretar- autoritatea tutelara e Consiliul Local.
Dna.Simona Popa- Am facut parte din comiisie; s-a punctat in functie de impresia pe
care fiecare candidat a facut-o fiecarui membru al comisiei.
Dl.primar-la dosar este si matricea. Azi i-am invitat pe toti candidadtii, pentru cei care
nu-i cunosc.
Dl.primar face o scurta prezentare a candidadtilor prezenti; toate cele 8 dosare au
fost declarate admise; au trecut de criteriile de clasare;
Dl.primar-prin proiectul de hotarare se propune sa luam act de raportul final al
cimisiei, sa validam membrii.
Dl.primar da citire proiectului de hotarare nr.4.
Dl.secretar- Pentru ca atributul Privind numirea membrilor consiliului de administratie
revine AGA, dupa validarea acestora prin hotarare de Consiliu, prin mandatul acordat,
domnul Jugarean, va aproba in AGA numirea membrilor. Ca si procedura de vot, pentru ca in
cuprinsul hotararii se regasesc persoane , fiecare veti primi buletin de vot, se va vota
secretar.
Dl.presedinte-se impart buletinele de vot.
Dl.presedinte da cuvantul dlui,Bujan Cristian.
Dl.Bujan Cristian – E acelasi lucru pentru care s-a dat in judecata de catre Prefectura
; atunci tot vot secret era,
Dl.Badea Gheorghe si dl.Jugarean Florin – membrii ai comisiie de validare CL Avrig,
procedeaza la deschiderea urnei cu buletinele de vot si se numara;
Dl.presedinte- Se voteaza cu 11 voturi pentru.
Dl.presedinte- dl.Paraschiv Alexandru a refuzat sa voteze;
Dl.Paraschiv Alexandru- sa se voteze legal;
Dl.secretar- Refuzul de a vota este apreciat ca si abtinere si se va contabiliza la voturi
impotriva, votul domnului Paraschiv;
Dl.presedinte declara sedinta inchisa.
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