ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI AVRIG
NR.406/09.01.2019
PROCES – VERBAL
Incheiat azi 08 Ianuarie 2019 cu ocazia desfasurarii sedintei extraordinare a
Consiliului Local al orasului Avrig
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conformitate cu art. 39 alin.(8) precum
si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificari si completari.
Sedinta extraordinara a Consiliului Local Avrig din data de 8 Ianuarie 2019, a
fost convocata prin dispozitia nr. 2 / 2019 a Primarului Orasului Avrig, in conformitate
cu art.39 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificari si completari.
La sedinta sunt prezenti 10 consilieri locali din 17 in functie;
Lipsesc domnii consilieri locali: Klingeis Arnold Gunter, Paraschiv Alexandru, Stoica
Daniel, Badila Radu Constantin, Florea Ramona Dorina, Lazaroaie Lazar Teodor si
Halmaghi Ionut. .
Participa dl.primar David Adrian Dumitru, dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa
Georgeta – consilier juridic, dna.Pavel Virginia – consilier juridic si dl.Dan Francu –
ziar Info Avrig.
Dl.secretar constata ca sedinta extraordinara a Consiliului Local este statutara.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Brana Emil
– presedinte de sedinta ales pt
sedintele lunii din ianuarie 2019..
Dl.presedinte da citire Dispozitiei Primarului nr.2/2019, cu urmatoarea ordine de
zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului
local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018.
Initiator:Primarul orasului Avrig
Se trece la discutarea ordinii de zi.
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi; se voteaza in unanimitate;
Proiect de hotarare nr.1 privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul
bugetului local al anilor precedenti, a deficitului sectiunii de dezvoltare, pe anul 2018.
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare.
Nu mai sunt discutii. Se supune la vot Proiect de hotarare nr.1; Se voteaza cu
10 voturi pentru.
Dl.primar – prezinta adresa ADI Monte Fagaras referitoare la plata cotizatiei.
Dl.Badea Gheorghe – Joi e sedinta Adunarii Generale Extraordinare a ADI
Monte Fagaras Bilea Capra, noi trebuie sa platim acum, altfel ne vor exclude.
Dl.Florea Gheorghe – Trebuia sa platim in Decembrie 2018.
Dl.Badea Gheorghe – Legal, eu zic ca nu sunt probleme.
Dl.secretar – Domnul Brana Emil , ati fost in sedinta la ADI Monte Fagaras Bilea
Capra, pana acum?
Dl.Brana Emil – Nu am fost. Joi merg prima data.
Dl.primar da citire HCL Avrig nr.43/2018 unde Consiliul Local a aprobat Proiectul
initiat cu amendamentul adus in comisii: „ Scopul acestei Asociatii va fi
realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau local,
in vederea reabilitarii infrastructurii si modernizarii obiectivelor turistice din

zona Valea Argesului – Valea Balea, precum si promovarea zonei turistice
Valea Avrigului.”
Dl.Brana Emil – E mai bine cum e specificat in Statutul actualizat in urma
HCL 43/2018, deoarece este cuprins tot teritoriul administrativ al orasului Avrig, in
felul acesta se misca treburile acolo.
Dl.primar solicita domanei director Economic Marginean Ioana, punctul de
vedere referitor la plata cotizatiei.
Dna.Marginean Ioana – Eu am facut rectificarea in Decembrie, plata nu tine de
mine.
Dl.secretar – Eu propun sa facem si o adresa scrisa catre ADI Monte Fagaras
Bilea Capra,in care sa spunem ca suntem de acord cu plata.
Dl.Badea Gheorghe – Eu sunt de acord sa suplimentam azi ordinea de zi cu un
Proiect de hotarare privind insusirea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra, initiat de consilierii
locali.
Dl.primar – Se poate face plata saptamana viitoare, dupa ce facem
deschidere de credite.
Dna, Marginean Ioana – Platim tot cei 24 de mii?
Dl.Klingeis Leopold – Da
Dna, Marginean Ioana – Pana in 15 ianuarie 2019 se va achita si taxa si
cotizatia.
Dl.presedinte – Supun la vot Proiectul de hotarare suplimentar privind
insusirea Actului Constitutiv si Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Monte Făgăraș Bîlea-Capra si plata cotizatiei, initiat de
consilierii locali. Se voteaza cu 10 voturi pentru.
Nu mai sunt discutii.
Dl.presedinte constata ca s-au discutat toate punctele de pe ordinea de zi si
declara sedinta inchisa.
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