CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.12.573/17.10.2016
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 14 Octombrie 2016, cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a
Consiliului Local al orasului Avrig.
La sedinta sunt prezenti 14 consilieri locali.
Lipsesc dnii.consilieri: Klingeis Arnold, Badila Radu Constantin si Brana Emil.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, reprezentanti ai Asociatiei
Civice Avrig, dl.Stoica Ilie-director SC GOA SA, dl.Dan Francu-ziar Info Avrig.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea,
dna.Pavel Viriginia si Posa Georgeta – compartiment juridic Primaria / Consiliul local
Avrig.
Dl.secretar constata ca au fost indeplinite procedurile de convocare a sedintei
de astazi si da cuvantul dlui.Popescu Viorel – presedinte de sedinta ales pt luna
octombrie.
Dl.Popescu Viorel- presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei primarului
nr.615/2016, cu urmatoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarare privind solicitarea de suplimentare a ordinei de zi, a
Adunarii Generale ordinare a S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orașului Avrig
2. Proiect de hotarare privind alegerea reprezentantului UAT – orasul Avrig in
Adunarea Generala a S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orașului Avrig
3. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special privind
exercitarea votului favorabil pentru modificarea si completarea Actului Constitutiv,
numirea administratorilor provizorii si alegerea administratorului executiv, aprobarea
contractelor de mandat si a renumeratiei administratorilor.
Initiator: Primarul orașului Avrig
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi; se voteaza cu 12 voturi pentru si 2
abtineri ( Paraschiv Alexandru si Stoica Daniel).
Dl.Stoica Daniel solicita presedintelui de sedinta sa se inscribe la cuvant .
Dl.presedinte da citire Proiectului de hotarare nr.1, si a Hotararilor Adunarii
Generale a Actionarilor, care au stat la baza initierii proiectului de hotarare.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Stoica Daniel.
Dl.Stoica Daniel face precizari cu privire la convocarea sedintei de indata si
conditiile in care se poate convoca..
Dl.Stoica Daniel: Sedinta de indata se convoaca in caz de forta majora si de
maxima urgenta, conform legii. Doresc ca dl.primar sa motiveze convocarea sedintei
de indata de astazi.
Dl.primar: in 6 septembrie, actionarii SC GOA SA au solicitat directorului SC
GOA SA, sa convoace AGA in 10 octombrie, respectandu-se termenul. Avand in
vedere ca dl.director SC GOA SA nu a convocat AGA in 10 octombrie ci in 4
noiembrie, am demarat convocarea acestei sedintei de indata.; sedinta AGA a SC
GOA SA a fost convocata si anuntata in ziarul Tribuna –insa pe ordinea de zi
directorul societatii invoca lipsa documente, astfel am considerat ca suntem nevoiti
sa completam ordinea de zi a AGA, conform legii in maxim 15 zile de la convocare,
dar nu mai devreme de 10 zile de data propusa pentru convocare.
Dl.Stoica Ilie-dir.SC GOA SA- inainte de a supune la vot, doresc sa vorbesc pe

marginea proiectelor de hotarare, deoarece sunt mentionat . Daca sunt mentionat, va
rog sa-mi dati cuvantul.
Dl.presedinte – da citire Proiectului de hotarare nr.1 si propunerilor.
Dl.Stoica Ilie – Nedumerirea mea este ca nu ma fost intrebat/consultat inainte
sa fiu nominalizat, dupa stiinta mea postul de director al SC GOA SA nu a fost
vacantat, azi sunt inregistrat la Registrul Comertului, rog verificati la art.29 alin.7care imi da niste drepturi, altminteri nu doresc sa fac parte din lista administratorilor
provizorii.
Dl.primar – in ADI Eco Avrig ati fost propus, atunci nu v-ati manifestat punctul
de vedere ca nu doriti sa faceti parte din administratorii provizorii. Primarii din
localitati v-au propus.
Dl.Stoica Ilie-M-ati propus chiar dvs.dle primar; AGA va fi in data de 4
noiembrie, deci nu vad nici o legatura in numirea mea; GOA avea 150 mii euro datorii
acum 4 ani, iar acum are in cont 150 mii euro; Daca veti avea doar un singur
reprezentant in AGA, voi pregati doar un singur dosar pt dl.Aldea. Voi vrea sa fac
parte din Consiliul de administratie, conform art.28 alin.7din OUG 109/2011 Toata
aceasta tevatura este facuta in scopul de a-l schimba pe Stoica de la GOA.
Dl.primar- E o numire care respecta legislatia in vigoare, OUG 109/2011.
Curtea de Conturi spune sa se respecte OUG 109/2011; decizia Curtii de Conturi
trebuia dusa la indeplinire din 31 mai 2016.
Dl.Stoica Ilie-Azi suntem in process cu Curtea de Conturi; este in favoarea
societatii ce am incercat; eu sunt doar administrator si director, competenta de a
schimba administartorul va revine dvs; Daca nu sunt revocat, nu accept aceasta
propunere. Doresc sa fac parte din Consiliul de administratie in conformitate cu art.28
alin.7 din OUG 109/2011.
Dl.primar- As fi vrut sa aveti aceeasi pozitie si in ADI Eco Avrig si sa spuneti
ca nu doriti sa fiti propus.
Dl.Paraschiv Alexandru- nici dl.Badila Costin nu doreste sa faca parte din
Consiliul de administratie; l-a anuntat si pe dl.primar.
Dl.presedinte- Supun la vot Proiect de hotarare nr.1 privind solicitarea de
suplimentare a ordinei de zi, a Adunarii Generale ordinare a S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A, asa cum a fost initiat. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2
abtineri – dl.Paraschiv Alexandru si dl.Stoica Daniel.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.2 privind alegerea reprezentantului UAT
– orasul Avrig in Adunarea Generala a S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Dl.primar-Sa tineti cont sa fie o persoana cu experienta.
Dl.presedinte- Solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri.
Dl.Badea Gheorghe il propune pe dl.Aldea Adrian.
Dl.presedinte- Supune la vot Proiect de hotarare nr.2 privind alegerea
reprezentantului UAT – orasul Avrig in Adunarea Generala a S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A., cu propunerea facuta de dl.Badea Gheorghe, respective
dl.Aldea Adrian sa fie reprezentantul UAT Avrig in AGA SC GOA SA.
Se voteaza cu 11 voturi pentru, 2 voturi impotriva – dl.Stoica Daniel si
dl.Paraschiv Alexandru si 1 abtinere – dl.Aldea Adrian;
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.3 privind acordarea unui mandat special
privind exercitarea votului favorabil pentru modificarea si completarea Actului
Constitutiv, numirea administratorilor provizorii si alegerea administratorului executiv,
aprobarea contractelor de mandat si a renumeratiei administratorilor.
Dl.Paraschiv Alexandru-Cine ii recomanda pe cei 6 candidati? Nici nu-I

cunoastem, avand in vedere ca cei 2 s-au retras – Badila Costin si Stoica Ilie;
Dl.secretar-Pe buletinul de vot sunt trecute cele 8 propuneri; nu avem de la
dl.Badila o hartie scrisa prin care nu accepta propunerea de numire in calitate de
administrator provizoriu.
Dl.Stoica Ilie-intrebare pentru dl.primar: Care au fost criteriile dupa care s-au
facut propunerile?
Dl.primar-conform ordonantei e nevoie de persoane cu studii juridice,
economice si experienta in administrarea afacerilor;
Dl.presedinte- Se trece la procedura de vot, se impart buletinele de vot.
Dl.secretar – explica procedura de vot si preda comisiei de validare buletinele
de vot pentru a fi indeplinita procedura de vot.
Dl.Stoica Ilie- V-am rugat sa fiu scos de pe buletinele de vot; nu vreau sa fac
parte din acest consiliu de administratie; nu va inteleg; eu nu vreau;
Dl.primar-repet, ati avut posibilitatea sa spuneti in ADI Eco asta, s ava
retrageti.
Dl.Stoica Ilie- e inadmisibil sa fiu propus pentru o functie fara accord-cum s-a
intamplat si cu Costin Badila;
Dl.Aldea Adrian-Noi facem propuneri azi si in AGA vom hotari; atunci puteti
renunta la mandate;
Dl.secretar-astea sunt propuneri care vor fi validate in AGA.
Comisia de validare a Consiliului Local Avrig ( dl.consilier Klingeis Leopold,
dl.consilier Badea Gheorghe si dl.consilier Jugarean Florin), intocmeste procesulverbal in care se specifica rezultatul votarii ;
Dl.Bucur Costica- in calitate de candidat independent, nu-mi plac contrele; nu
ar trebui sa apara discutii de genul; consider ca trebuia sa fiti exclus de pe lista;
Dl.presedinte da citire rezultatului votarii, conform procesului-verbal: Badila
Costin – 0 voturi; Stoica Ilie- 0 voturi; Roman Constantin – 0 voturi; Gavrila Vasile –
12 voturi; Grancea Mircea – 12 voturi; Opriscan Mircea – 12 voturi; Popentiu Vasile –
12 voturi; Popescu Viorel – 12 voturi; Total buletine de vot – 14, din care 2 buletine
anulate;
Dl.Bucur Costica-il propune pe dl.Popescu Viorel pentru funcția de
administrator executiv.
Dl.presedinte –supune la vot propunerea- se voteaza cu 12 voturi pentru si 2
abtineri – dl.consilier Paraschiv Alexandru si dl.consilier Stoica Daniel;
Dl.primar-Propun aprobarea încheierii contractelor de mandat cu
administratorii, potrivit modelului anexă și aprobarea indemnizației administratorilor,
după cum urmează:
- administratori neexecutivi, suma fixă de 300 lei,
- administrator executiv ( director ), suma fixă de 5.300 lei;
Dl.presedinte-supune la vot; se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri –
dl.consilier Paraschiv Alexandru si dl.consilier Stoica Daniel;
Dl.presedinte-supune la vot modelul contractului de mandat, care este anexa
la proiectul de hotarare. Se voteaza cu 11 voturi pentru si 2 abtineri – dl.consilier
Paraschiv Alexandru si dl.consilier Stoica Daniel; (lipseste din sala dna Berghea
Ramona).
Dl.presedinte-constata ca ordinea de zi a fost epuizata si declara sedinta
inchisa.

