CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.7.941/29.03.2017
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 28 Martie 2017 cu ocazia desfasurarii sedintei de indata a
Consiliului Local al orasului Avrig
La sedinta sunt prezenti 13 consilieri locali din 17 in functie.
Lipsesc domnii consilieri : Badila Radu Constantin – motivat , Klingeis
Leopold Alfred, Sava Liviu Ioan, Stoica Ghe.Daniel
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, reprezentantii Asociatiei
Atitudine Civica Avrig.
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea,
dna. Posa Georgeta – compartiment juridic -Consiliul local Avrig;
Dl.secretar constata ca sedinta Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Klingeis Arnold Gunter – presedinte de
sedinta ales pt luna Martie 2017.
Dl.Klingeis Arnold Gunter - presedinte de sedinta – da citire Dispozitiei
primarului nr.249/2017, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli, pentru
anul 2017, intocmit de S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A.
Initiator: Primarul orașului Avrig
2. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Avrig
nr.20/2017 privind initierea procedurii de selectie prealabila a candidatilor
pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A
Initiator: Primarul orașului Avrig
Se supune la vot Ordinea de zi, se voteaza in unanimitate.
Dl.Paraschiv Alexandru intreaba de ce nu este present la sedinta
dl.director al SC GOA SA , pentru o prezentare mai amanuntita a bugetlui
supus aprobarii.
Dl.Paraschiv Alexandru propune dnei.consilier Popa Simona sa explice
proiectul de buget al SC GOA SA .
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.1 privind avizarea bugetului de
venituri si cheltuieli, pentru anul 2017, intocmit de
S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A. Nu este nevoie de avizele comisiilor.
Dl.presedinte da cuvantul dnei Popa Simona.
Dna Popa Simona- Veniturile au fost realizate, au crescut fata de anul
precedent; nu s-au luat in calcul cresteri salariale in anul 2017.\
Dl.primar-orice modificare a contractului de mandate va fi facuta doar cu
acordul Consiliului Local.
Dl.Paraschiv Alexandru - ce inseamna rezultat brut?
Dna Popa Simona-Inainte de calculul impozitului de 16%.
Dl.presedinte supune la vot Proiectul de hotarare nr.1 privind avizarea
bugetului de venituri si cheltuieli, pentru anul 2017, intocmit de
S.C.

Gospodarire Oraseneasca Avrig S.A., in forma initiata. SE voteaza cu 13
voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.2 privind modificarea si
completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind initierea procedurii de selectie
prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A
Dl.primar-Au fost depuse 2 oferte ale unor firme care se ocupa de
recrutari resurse umane: 32 mii si 12 mii + TVA ( 19 mii) si inca o oferta
verbala de 25 mii lei. Analizand si facand o analiza, am constatat ca cele 2
angajate de la resurse umane ale Primariei orasului Avrig, sunt acreditate, au
cursuri-calificare pentru a putea face aceasta selectie de dosare la nivel de
Primaria Avrig.
Dl.primar-acest proiect are si 3 anexe, conform legii si HG 722./2016, In
cel mai scurt timp vom face anuntul, apoi vom putea primi dosarele; apoi ne
vom intalni si va vom prezenta rezultatul selectiei.
Dl.presedinte- Doreste cineva din Consiliu Local sa participle in comisie?
E si o propunere;
Dl.secretar-numarul si componenta comisiei, se stabilesc de fiecare
autoritate publica tutelara.
Dl.primar-Dna Popa propunsa faceti parte din comisie si inca o
persoana care ar avea cunostinte: dl.Badea Gheorghe, dl.Paraschiv
Alexandru.
Dl.Paraschiv Alexandru- nu mai bine punem 4000 euro si luam un
expert?
Dna.Popa Simona – o firma nu poate face nimic in plus.
Dl.Badea Gheorghe e de accord sa faca parte din comisie.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.2 privind modificarea
si completarea HCL Avrig nr.20/2017 privind initierea procedurii de selectie
prealabila a candidatilor pentru Consiliu de administratie al S.C. Gospodarire
Oraseneasca Avrig S.A, cu completarea comisiei cu cei 2 consilier: Dna Popa
Simona Maria si dl.Badea Gheorghe.
Se voteaza cu 12 voturi pentru si 1 abtinere – dl.Paraschiv Alexandru.
Dl.presedinte declara sedinta inchisa.

