CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.10.709/02.05.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 27 Aprilie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei ordinare a Consiliului Local al
orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 16 consilieri locali din 17 in functie.
Lipseste domnul consilier Badila Radu Constantin – motivat
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatii satesti din loc.Sacadate si
Glamboaca, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, Asociatia Culturala Purtata Avriguluidl.Costin Badila si Asociatia Vatra Satului Sacadate, dl.Dan Francu-ziar Info Avrig,
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa Georgeta –
compartiment juridic -Consiliul local Avrig, dna Pavel Virginia – consilier juridic si dl.Iosub Vasileconsilier juridic.
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din data de 22 Martie 2017 – se
voteaza in unanimitate; Procesul-verbal al sedintei de indata din 28 Martie 2017 – se voteaza cu 14
voturi pentru.
Dl.secretar face precizari cu privire la completarea ordinii de zi, in sensul ca exista patru
proiecte de hotarare suplimentare, din care 2 initiate de Primar si 2 de grupul de consilieri PMP.
Dl.primar propune completarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte:
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economica - faza D.A.L.I. și indicatorii
tehnico-economici pentru investiția „Modernizare parcare, zona blocurilor 31-37 orașul Avrig”
Initiator: primarul orasului Avrig
15. Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economica - faza D.A.L.I. și
indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Amenajare platformă în zona blocurilor 24-26 orașul
Avrig”
Initiator: primarul orasului Avrig
16. Proiect de hotarare privind asigurarea transparentei achizitiilor si a cheltuielilor societatilor de
interes local: S.C. GOA S.A., Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig si SC ENEV Avrig SRL.
Initiator: consilierii locali PMP
17. Proiect de hotarare privind asigurarea transparentei achizitiilor si a cheltuielilor efectuate de catre
Biblioteca oraseneasca Avrig, Centrul de Informare si Documentare Gheorghe Lazar Avrig si Muzeul
Avrig.
Initiator: consilierii locali PMP
Dl.Paraschiv Alexandru propune discutarea adresei Tribunalului Sibiu – actiunea Institutiei
Prefectului jud.Sibiu, avand ca obiect anularea unor acte administrative emise de Consiliul Local Avrig.
Dna viceprimar propune discutarea la diverse si luarea unei decizii cu privire la modernizarea
obeliscurilor de la intrarea in oras.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Stoica Gheorghe Daniel – presedinte de sedinta ales pt luna
Aprilie 2017.
Stoica Gheorghe Daniel - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului nr.286/2017,
cu urmatoarea ordine de zi:
1. 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 Martie 2017.
Initiator: Primarul orasului
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Agendei de activităţi si parteneriate ale Bibliotecii Orasului
Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017
Initiator: Primarul orasului
3. Proiect de hotarare privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul
2017.
Initiator: Primarul orasului
4. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului Sacadate, in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
5. Proiect de hotarare privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “ Purtata Avrigului” in anul 2017.
Initiator: Primarul orasului
6. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat intre Orasul Avrig si
Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de Sociologie al Academiei
Române.
Initiator: Primarul orasuluI

7. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Contract de colaborare între Consiliul Judetean
Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu să
semneze contractul
Initiator: Primarul orasuluI
8. Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile inregistrata sub nr. 8.697/05.04.2017,
formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii Consiliului Local Avrig
nr.36/28.02.2017.
Initiator: Primarul orasului
9. Proiect de hotarare privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență
“ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223 Avrig nr.top
22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.
Initiator: Primarul orasului
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima inregistrare prin
diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig, nr.cad.2656/nr.top
21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 - localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului
11.Proiect de hotarare privind modificarea anexelor 1 si 3 la Hotararea Consiliului Local Avrig
nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea pe districte si
cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2017
Initiator: Primarul orasului
12. Proiect de hotarare privind modificarea cotei de carburant pentru autoturismul DACIA LOGAN
SB-20-POA, aprobata prin HCL nr.16/2016
Initiator: Primarul orasului
13. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2017.
Initiator: Primarul orasului
DIVERSE:
- sinteza activitatilor desfasurate de serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – martie 2017;
- informarea Asociatiei Colinele Transilvaniei;
- informarea Biroului proiecte cu finantare international cu privire la investitiile la nivel de UAT
Avrig ;
- adresa Politiei orasului Avrig privind stabilirea unor masuri de reglementarea a circuulatiei in
orasul Avrig;
- solicitarea Clubului Sportiv Pro Cycling pentru desfasurarea competitiei de ciclism;
- adresa SC GOA SA – tabele agenti economici care detin contracte de salubritate;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu completarile aduse. Se voteaza in unanimitate.
Dl.presedinte aduce la cunostinta celor prezenti, faptul ca in sala este prezent dl.comisar sefPolitia orasului Avrig-dl.Prislopeanu Decebal Razvan.care va motiva avizul negativ emis pentru
sensuri unice in orasul Avrig.
Dl.primar –comisia de avizare a circulatiei in orasul Avrig a solicitat de la Politie un aviz pentru
reglementarea strazilor cu sens unic.
Dl.comisar motiveaza respingerea solicitarii comisiei.
Dl.comisar-am stabilit sa iesim in teren saptamana viitoare pentru a cauta solutia la fata
locului.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare 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 Martie 2017.Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 15
voturi pentru.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.2 privind aprobarea Agendei de activităţi si parteneriate ale
Bibliotecii Orasului Avrig si Agenda evenimentelor cultural-sportive, in anul 2017 Initiator: Primarul
orasului
Este avizat de comisiile de specialitate;
Dna viceprimar-comisia pentru invatamant, cultura, a avizat proiectul cu urmatorul
amendament: “ comisia sa fie instiintata cand au loc intrunirile, ca reprezentantii acestei comisii sa
poata lua parte la organizarea evenimentelor”.
Nu mai sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.3 privind susţinerea activitatii Asociatiei Club Sportiv “Fotbal
Club Avrig” in anul 2017. Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate; dicutii?

Dl.Bujan Cristian – Asociatia Atitudine Civica Avrig face cateva observatii la proiectul de
hotarare nr.3.
Dl.Bujan Cristian – Asociatia Atitudine Civica Avrig: Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, la art.5 spune
: „”Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de
proiecte, procedură care permite atribuirea unui contract de finanţare nerambursabilă din fonduri
publice, prin selectarea acestuia de către o comisie, cu respectarea principiilor prevăzute la art. 4”;
art.4: Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: libera
concurenţă, eficacitatea utilizării fondurilor publice, transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie
tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
finanţare nerambursabilă; tratamentul egal, …… cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile
trebuie însoţite de o contribuţie din partea beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a
finanţării; „
Dl.Bujan Cristian – Asociatia Atitudine Civica Avrig intreaba pe dl.secretar daca dumnealui a
redactat contractul de sustinere financiara ?
Dl.secretar-este vreo semnatura a secretarului?
Dl.Bujan Cristian –Ati scos din contract obligatiile care au legatura cu cheltuirea banului public.
Contractul model de la Primaria Baia Mare a fost de 4 pagini, iar cel redactat de dvs.e doar de 2
pagini. De ce la Acordul de parteneriat cu Asociatia Purtata Avrigului ati scris sa se prezinte
documente justificative privind cheltuielile, la fel si in contractul Asociatiei Vatra Satului Sacadate. De
ce la Club Sportiv nu ati precizat aceste obligatii?
Dl.secretar-Daca urmariti art.8.2 din contractul de sustinere finaciara “8.2. Modul de
gestionare a sumelor alocate de Consiliul local al Orasului Avrig către CLUBUL SPORTIV va fi
controlat de către Directia Economica din cadrul Primariei Orasului Avrig, in baza rapoartelor si
documentelor justificative prezentate. “
Dl.primar- in proiectul de hotarare este prevazut ca decontarea cheltuielilor se face pe baza de
documente justificative depuse de Club.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3 privind susţinerea activitatii Asociatiei
Club Sportiv “Fotbal Club Avrig” in anul 2017, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 14 voturi pentru si
2 abtineri;
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.4 privind sustinerea activitatii Asociatiei Vatra Satului
Sacadate, in anul 2017. Initiator: Primarul orasului.
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.5 privind sustinerea activitatii Asociatiei Culturale “
Purtata Avrigului” in anul 2017.Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat
intre Orasul Avrig si Asociaţia “Societatea Academică de Antropologie” filiala Sibiu si Institutul de
Sociologie al Academiei Române. Initiator: Primarul orasuluI
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea încheierii unui Contract de
colaborare între Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea
directorului executiv al ADI ECO Sibiu să semneze contractul Initiator: Primarul orasuluI
Comisia juridica a avizat conform raportului – amendament adus de dl.Paraschiv Alexandru”nu
doreste sa se avizeze proiectul, tand cont de decizia luata la nivel de judet”
Dl.primar motiveaza proiectul de hotarare.
Dl.Paraschiv Alexandru – Consiliul Judetean Sibiu a respins acest acord.
Dl.primar:Eu il sustin.
Dl.Jugarean Florin: E in interesul judetului nostru sa semnam acest parteneriat.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.7, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 14
voturi pentru si 2 abtineri.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.8 privind respingerea plangerii prealabile inregistrata
sub nr. 8.697/05.04.2017, formulata de petentii Barna Ioan si Barna Ana, impotriva Hotararii
Consiliului Local Avrig nr.36/28.02.2017. Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate; se supune la vot; se voteaza cu 13 voturi pentru si 3
abtineri,
Dl.primar- punctul meu de vedere e acelasi; decizia e la noi;

Dl.Paraschiv Alexandru- Trebuia vot secret, fiind vorba de persoane.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.9 privind darea in folosință gratuită, către Inspectoratul
pentru Situații de Urgență “ Cpt. Dumitru Croitoru “ – jud.Sibiu, a imobilului inscris in CF nr.102.223
Avrig nr.top 22578/71/1/1/1//2/2, situat in orașul Avrig, str.Unirii FN.Initiator: Primarul orasului
Dl.presedinte aduce remarci cu privire la suprafata terenului si adresa mentionata in anexa;
solicita rectificarea inainte de a supune la vot;
Dl.secretar mentioneaza ca este vorba de o greseala de redactare si ca va fi corectat,
respectiv : str.Unirii si suprafata de 5273 mp.
Dl.secretar – e nevoie de votul a 2/3 din consilieri, deoarece e vorba de domeniul public/privat
al orasului.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.9, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 16
voturi pentru.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.10 privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima
inregistrare prin diminuarea suprafetei imobilului teren intravilan inscris in CF 107163-Avrig,
nr.cad.2656/nr.top 21123/64/1/1/1/1/1/1/1/2 - localitatea Mârşa, proprietatea privată a Orasului Avrig
Initiator: Primarul orasului.
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.11 privind modificarea anexelor 1 si 3 la Hotararea
Consiliului Local Avrig nr.24/28.02.2017 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si
arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru
anul 2017 Initiator: Primarul orasului.
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte : Proiect de hotarare nr.12 privind modificarea cotei de carburant pentru
autoturismul DACIA LOGAN SB-20-POA, aprobata prin HCL nr.16/2016 Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.primar-motorul masinii e de 1.6 benzina; a fost facuta reparative capital; deserveste 2
schimburi si sambata si duminica si de aceea nu ajunge cota de combustibil.
Dl.presedinte trece la discutarea proiectelor aduse completare la ordinea de zi:
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea documentației tehnico-economica faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Modernizare parcare, zona blocurilor
31-37 orașul Avrig” Initiator: primarul orasului Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.15 privind aprobarea documentației tehnico-economica faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Amenajare platformă în zona blocurilor
24-26 orașul Avrig” Initiator: primarul orasului Avrig
Este avizat de comisiile de specialitate; nu sunt discutii; se supune la vot; se voteaza cu 16
voturi pentru., in forma initiata.
Dl.presedinte: Proiect de hotarare nr.16 privind asigurarea transparentei achizitiilor si a
cheltuielilor societatilor de interes local: S.C. GOA S.A., Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig si SC ENEV
Avrig SRL.Initiator: consilierii locali PMP
Dna Popa Simona – comisia buget finante nu a avizat proiectul;
Comisia juridica a avizat proiectul
Comisa pentru invatamant, cultura- a avizat proiectul.
Dl.primar-acest proiect de hotarare cred ca trebuia sa se discute in Adunarea Generala a Actionarilor
societatilor.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.16, asa cum a fost initiat; se voteaza cu 2
voturi pentru- NU se adopta o hotarare;
Dl.Klingeis Arnold Gunter-suntem de acord sa sustinem transparenta, dar sa fie discutat in
AGA- e forul decisiv.
Dl.presedinte- ce am aplicat la site-ul Primariei orasului Avrig, am fi dorit sa se aplice si la SC
GOA SA si Ocol Izvorul Florii Avrig.
Dl.presedinte- in multe alte situatii, noi Consiliul Local aveam votul deciziv.
Dl.Paraschiv Alexandru-transparenta e 0 la Avrig.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.17 privind asigurarea transparentei achizitiilor si a
cheltuielilor efectuate de catre Biblioteca oraseneasca Avrig, Centrul de Informare si Documentare
Gheorghe Lazar Avrig si Muzeul Avrig. Initiator: consilierii locali PMP.

Dna Popa Simona – comisia buget finante nu a avizat proiectul;
Comisia juridica a avizat proiectul
Comisa pentru invatamant, cultura- a avizat proiectul.
Dl.presedinte- avem drept de initiativa, vreau sa prezint proiectul.
Dl.primar-e un proiect care se supune pe un alt proiect- Muzeul, CIT Avrig si Biblioteca, sunt
compartimente din subordinea Primariei Avrig- aceste cheltuieli sunt puse pe site; aceste proiect de
hotarare nu-si mai are rostul; sete Primaria per ansamblu.
Dl.Klingeis Arnold Gunter-punctul nostru de vedere este ca trebuie diferentiat proiectul de
hotarare anterior fata de acest proiect de hotarare; la acest proiect noi o sa fim de acord; aici nu
trebuie sa apara suspiciuni, e vorba de cheltuielile si fondurile alocate pentru organizarea de
evenimente...
Dl.primar- ele exista, sunt publice, sunt in buget sumele alocate; Muzeul, CIT Avrig si
Biblioteca, Starea Civila- sunt compartimente din Primaria Avrig.
Dl.presedinte- noi, grupul PMP , ne-am dorit ca aceste cheltuieli sa fie publice.
Dl.primar-Sunt publice, sunt pe site.
Dl.presedinte- supune la vot Proiect de hotarare nr.17, asa cum a fost initioat. Se voteaza cu 4
voturi pentru, 2 abtineri si 10 voturi impotriva; NU se adopta o hotarare;
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.13 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna
Mai 2017. Initiator: Primarul orasului
Este avizat de comisiile de specialitate;
Dna Popa Simona propune ca dl.Farcas Gheorghe sa fie ales presedinte de sedinta pentru
sedintele care vor avea loc in luna Mai 2017.
Se voteaza cu 16 voturi pentru.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- sinteza activitatilor desfasurate de serviciul de Politie Locala al orasului Avrig – martie 2017;
Dl.primar a solicita o defalcare pe ce s-au dat acele amenzi; pe pagina 3 sunt explicate;
Dl.Bujan Cristian – intrebare: la circulatia carutelor cu tractiune animala – 0 lei si e plin in
Avrig;
Dl.Stoica Ilie sugereaza reorganizarea Politiei Locale Avrig – in serviciu cu personalitate
juridica in subordinea Consiliului Local Avrig;
Dl.presedinte - informarea Asociatiei Colinele Transilvaniei;
Dl.primar-probabil ca vom primi in continuare informari in urma parteneriatului pe care l-am
semnat cu aceasta Asociatie.
Dl.presedinte - informarea Biroului proiecte cu finantare internationala cu privire la investitiile
la nivel de UAT Avrig ;
Dl.primar – trebuie sa facem dovada ca sunt terenuri lasate abandonate; am identificat cateva
terenuri la intersectia strazilor .Unirii cu Prundu Mic si Raului si inca cateva locatii;
Dl.Jugarean Florin – momentan se dau bani pentru amenajare piste de biciclete si iluminat
stradal cu led.
- adresa Politiei orasului Avrig privind stabilirea unor masuri de reglementarea a circuulatiei in
orasul Avrig;
Dl.presedinte - s-a discutat la inceputul sedintei in prezenta dlui.comisar sef;
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Badila Costin – reprezentant al Asociatiei Culturale Purtata
Avrigului.
Dl.Badila Costin- scopul prezentei e de a va multumi din partea ansamblului Purtata
Avrigului pentru ca ati fost de acord cu finantarea ansamblului. Scopul nostru e de a promova
orasul Avrig in alte zone ale tarii; ne-am bucura sa incercam sa fim prezenti la evenimente; in
2017 organizam deplasarea in Macedonia. Toate cheltuielile effectuate de Asociatie vor fi doar
pentru ansamblu si vor fi facute intr-un mod transparent. Prezenta dvs e modul in care apar
multumirile.
Dl.primar- Asociatia merita sprijinita in continuare.
Dl.Stoica Ilie – vom pregati si pentru 1 Decembrie un spectacol, o manifestare;
Dl.presedinte solicitarea Clubului Sportiv Pro Cycling pentru desfasurarea
competitiei de ciclism;
Dl.primar – in 2017 nu a venit o solicitare in timp pentru sustinerea acestui eveniment;
la sedinta din 5 mai 2017, va fi si un proiect de hotarare pentru organizarea evenimentului si
restrictionarea circulatiei.
Dl.presedinte - adresa SC GOA SA – tabele agenti economici care detin contracte de
salubritate;
Dl.Stoica Ilie- obligativitatea de a detine contract de salubrizare cu SC GOA SA, este

din 2012 , pentru cei care solicita eliberarea de autorizatii de functionare;
Dl.Jugarean Florin – Sunt reprezentantul Consiliului Local in AGA GOA. Ce ne puteti
spune despre acele datorii pe care le are societatea, care sunt prescrise si pe care noi
Consiliul Local le stergem sau nu?
Dl.Stoica Ilie – trebuia sa-mi spuneti sa ma pregatesc cu documente; in raportul de
activitate am prezentat in cateva pagini toate aceste aspecte;
Dl.presedinte supune atentiei celor prezenti, propunerile aduse de dna viceprimar ,
pentru a putea lua o hotarare in ceea ce priveste modernizarea monumentelor de la intrarea in
oras.
Dna viceprimar doreste un acord al Consiliului Local pt una din variantele prezentate.
Dl.primar opteaza pentru variant 1.
Dl.Jugarean Florin propune ca si culorile sa fie cele ale tricolorului.
Dna. Viceprimar propune varianta 3.
Se supune la vou – varianta 1-5 voturi ; varianta 2-3 voturi; varianta 3- 4 voturi;
Dl.presedinte supune atentiei celor prezenti adresa Tribunalului Sibiu- actiunea Institutiei
Prefectului jud.Sibiu , care are ca si obiect anularea HCL Avrig nr.60/130/2016 si 61/131/2016.
Dl.Paraschiv Alexandru – Am facut o sesizare impotriva a 3 hotarari de Consiliu din
luna octombrie 2016- sedinta de indata, in urma careia Prefectura si-a dat seama ca acestea
sunt ilegale.
Dl.primar-Instanta va decide ; dar din punctul meu de vedere, e cea mai legala
schimbare de directori la SC GOA SA.
Dl.Stoica Ilie- Propune celor prezenti sa aiba in vedere prevederile Deciziei Inaltei
Curti de Casatie.
Dl.Stoica Ilie- Cineva va fi bun de plata dupa 6 luni; va dura 1 an pana cand va fi sentinta.
Dl.presedinte declara sedinta inchisa, deoarece ordinea de zi s-a epuizat.
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