PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr._______ / __________2016

PROCES VERBAL
Incheiat cu ocazia sedintei de constituire a Consiliului Local Avrig din
data de 25 iunie 2016, convocata de prefectul judetului Sibiu prin Ordinul nr.
226/2016 in conformitate cu prevederile art.30 alin (1) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, republicata cu modificari si completari.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conform art. 39 alin.(8) precum
si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala.
La sedinta au participat 15 consilieri din 17 in functie . Domnul
consilier local Paraschiv Alexandru si Brana Emil Vasile a depus solicitare
scrisa pentru motivare la sedinta, avand in vedere ca sunt plecati din tara.
Participa din partea Institutiei Prefectului doamna subprefect Lavinia Sandru,
doamna judecator Munteanu Codruta, domnul primar David Adrian Dumitru,
domnul secretar al orasului Mircea Grancea, d-na Pavel Virginia. Deasemenea
participa un numar mare de cetatenii care asista la sedinta de constituire a
consiliului local Avrig.
Domnul secretar informeaza ca sedinta este convocata de prefectul
judetului Sibiu si este legal constituita. Arata ca sedinta va fi condusa de cel mai
in virsta consilier asistat de doi cei mai tineri dintre consilieri. Da cuvantul
doamnei subprefect Lavinia Sandru pentru a deschide sedinta.
Domnul Bucur Costica cel mai in virsta consilier impreuna cu consilierii
Lazaroaie Lazar Teodor si Stoica Gheorghe Daniel preia conducerea sedintei.
Domnul Bucur Costica supune la vot ordinea de zi conform invitatiei de
sedinta, astfel:
1. Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor locali
aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016 .
3. Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror
mandate au fost validate.
4. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Local al orasului
Avrig.
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
6. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului orasului Avrig
7. Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate pe

domenii de activitate.
8. Depunerea juramantului de catre primarul Orasului Avrig.
Se supune la vot.Cu 15 voturi pentru se aproba ordinea de zi.
Conform ghidului de organizare a sedintei de constituire, domnul
presedinte de sedinta propune sa se treaca la primul punct de pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotarare privind alegerea comisiei de validare.
Se propune ca comisia de validare ca fie aleasa pe toata perioada
mandatului si sa fie compusa din 3 membrii, de asemenea sa se aleaga
presedintele si secretarul comisiei.
Domnul Popescu Viorel propune pe domnul Badea Gheorghe –PSD
Jugarean Florin –PNL
Doamna Berghea Ramona propune la domnul Klingeis Leopold Alfred-FDGR.
Avand in vedere cele trei propuneri supune la vot componenta comisiei de
validate.Cu 15 voturi se adopta hotararea nr.1 privind componenta comisiei de
validare astfel: Badea Gheorghe, Jugarean Florin si Klingeis Leopold -Alfred.
2. Proiect de hotarare privind validarea mandatelor consilierilor
locali aleşi la alegerile locale din data de 5 iunie 2016.
Dupa verificarea dosarelor de catre comisia de validare a fiecarui
consilier in parte, comisia intocmeste un proces verbal de validare a consilierilor
care au primit mandat la alegerile din 5 iunie 2016 si declara ca toti consilierii au
fost validati.
Domnul presedinte de sedinta supune spre validare fiecare consilier in
parte in ordine alfabetica.
1. Aldea Adrian – PNL
14 voturi pentru
2. Badea Gheorghe – PSD
14 voturi pentru
3. Badila Radu Constantin – PMP
14 voturi pentru
4. Berghea Ramona Dorina – FDGR 14 voturi pentru
5. Brana Emil Vasile - PSD
15 voturi pentru
6. Bucur Costica – Candidat Independent-14 voturi pentru
7. Farcas Gheorghe - PNL
14 voturi pentru
8. Florea Gheorghe Aurel - PSD
14 voturi pentru
9. Jugarean Florin – PNL
14 voturi pentru
10. Klingeis Arnold Gunter – FDGR
14 voturi pentru
11. Klingeis Leopold –Alfred – FDGR 14 voturi pentru

12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lazaroaie Lazar –Teodor – PNL
14 voturi pentru
Paraschiv Alexandru – PMP
15 voturi pentru
Popa Simona-Maria – PNL
14 voturi pentru
Popescu Viorel – PSD
14 voturi pentru
Stoica Gheorghe Daniel – PMP
14 voturi pentru
Stoisor Ciprian – PNL
14 voturi pentru
Domnul secretar da cuvintul proiectului de hotarare apoi este supus la
vot in ansamblu de presedintele de sedinta.Cu 15 voturi se adopta hotararea
nr.2.
3.Depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror
mandate au fost validate.
In ordine alfabetica fiecare consilier in parte depune juramantul de
credinta.
4. Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Local al
orasului Avrig.
Domnul presedinte prezinta proiectul de hotarare privind constituirea Consiliului
Local al Orasului Avrig, dupa care il supune la vot. Cu 15 voturi pentru se
adopta hotararea nr.3.
5. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.
Domnul Badea Gheorghe propune pe domnul Popescu Viorel
Domnul Klingeis Leopold propune pe domnul Jugarean Florin. Se
supun la vot ambele propuneri in ordinea in care au fost propuse.
Pentru domnul Popescu Viorel au existat -6 voturi iar pentru domnul
Jugarean Florin -9 voturi. Cu majoritate de voturi se adopta hotararea nr.4 prin
care domnul Jugarean Florin va fi presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3
luni.
6. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului orasului
Avrig.
Domnul Jugarean Florin preia lucrarile sedintei si prezinta proiectul de
hotarare privind alegerea viceprimarului.
Este propusa din partea FDGR doamna Berghea Ramona Dorina.

De asemenea este propus candidatul independent domnul Bucur
Costica.
Se trec cei doi candidati pe buletinul de vot in ordinea in care au fost propusi.
Se trece la vot secret. Dupa ce au votat toti consilierii comisia de validare se
retrege spre a numara voturile.Doamna Berghea Ramona Dorina a abtinut 9
voturi iar domnul Bucur Costica a obtinut 6 voturi. Domnul Jugarean Florin a
prezentat rezultatul votului asa cum a reiesit in urma votarii.S-a adoptat
hotararea nr.5.
6.Proiect de hotarare privind constituirea comisiilor de
specialitate pe domenii de activitate.
Domnul presedinte propune sa se formeze 3 comisii asa cum au fost si
in mandatul trecut. Fiecare grup politic face propuneri astfel:
1. Comisia pentru buget, activitati economice, comerciale, turism,
agricultura, fond forestier , amenajarea teritoriului si urbanism
Popa Simona Maria
Jugarean Florin
Lazaroaie Lazar Teodor
Badea Gheorghe
Florea Gheorghe
Klingeis Arnold Gunter
Stoica Gheorghe Daniel.
2.Comisia pentru servicii, gospodarire comunala, transportul
urban, protectia mediului, ordine publica, juridica si de disciplina.
Aldea Adrian
Stoisor Ciprian
Popescu Viorel
Klingeis Leopold Alfred
Paraschiv Alexandru
3. Comisia pentru invatamant, sanatate, activitati social-culturale,
culte, protectia copilului si a familiei.
Farcas Gheorghe
Brana Emil Vasile

Badila Radu Constantin
Berghea Ramona Dorina
Bucur Costica.
Pana la prima sedinta au termen sa-si stabileasca presedintele si
secretarul comisiei.
Supun la vot proiectul de hotarare .Cu 15 voturi pentru se adopta
hotararea nr.6.
7. Depunerea juramantului de catre primarul Orasului Avrig.
Domnul secretar da cuvantul doamnei Judecator Codruta
Moldovan pentru a prezenta sentinta de validare a primarului orasului Avrig
domnul David Adrian Dumitru.
Doamna Judecator prezinta sentinta apoi da cuvantul domnului primar
David Adrian Dumitru pentru a depune juramantul de credinta .Dupa depunerea
juramantului, ia cuvatul pentru cei prezenti. Apoi ia cuvantul doamna
subprefect si transmite un cuvat de urarii si putere de munca noilor alesi.
Domnul presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei pentru
care semnam alaturat.

PRESEDINTELE DE SEDINTA
Jugarean Florin

SECRETAR
Grancea Mircea

