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CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI AVRIG
NR.2.607 /01.02.2019
PROCES-VERBAL
Incheiat azi 30 Ianuarie 2019 cu ocazia desfăsurării ședin ței ordinare a Consiliului
Local al orașului 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 ordinara a Consiliului Local Avrig din data de 30 Ianuarie 2019, a fost
convocata prin Dispozitia nr. 172 / 2019 a Primarului Orasului Avrig, in conformitate cu
art.39 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificari si completari.
La sedinta sunt prezenti 15 consilieri locali din 17 in functie,.Lipsesc domnii
consilieri: Klingeis Arnold Gunter si Lazaroaie Lazar Teodor.
In sala sunt prezenti cetateni ai orasului Avrig, delegatul satesc din loc. Glamboaca
si Sacadate, reprezentantii Asociatiei Atitudine Civica Avrig, dl.Dan Francu – ziar Info
Avrig, dl.Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig, reprezentanti ai Sinsicatului
Forum din cadrul Primariei orasului Avrig.
Participa dl.secretar Grancea Mircea, dna. Posa Georgeta – consilier juridic si dna
Pavel Virginia –consilier juridic.
Dl.secretar constata ca sedinta ordinara a Consiliului Local este statutara prin prezenta
majoritatii consilierilor in functie.
Dl.secretar supune la vot Procesul-verbal al sedintei ordinare din luna Decembrie 2018.
Se voteaza in unanimitate;
Dl.secretar aduce la cunostinta consilierilor prezenti, faptul ca ordinea de zi initiala s-a
completat cu un Proiect de hotarare:
19. Proiect hotărâre privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare între Consiliul
Județean Sibiu și Orașul Avrig pentru Programul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană.
Dl.secretar da cuvantul dlui.Brana Emil Vasile– presedinte de sedinta ales
Dl.presedinte declara deschisa sedinta ordinara.
Dl. presedinte da citire Dispozitiei Primarului nr.172/2019 cu urmatoarea
O R D I N E DE ZI:
1. Proiect de hotarare privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2018 pentru anul
2019.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2, 3
2. 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 Decembrie 2018.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3
3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al oraşului
Avrig in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din unitatile de invăţământ
preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar 2018 – 2019
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 3

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de sponsorizare si acceptarea
sponsorizarii din partea S.C. PREMIUM PORC GROUP S.R.L.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2,3
5. Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru reglementarea circula ției
pietonale și rutiere in zona centrală - strada Clo șca, Ora ș Avrig. .
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1,2
6. Proiect de hotarare privind
aprobarea cesiunii contractului de concesiune
nr.16/16.04.2008, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Tannenbaum S.R.L.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
7. Proiect de hotarare privind aprobarea cesiunii contractului de inchirieire nr.28/2.10.2002
incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
8. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap, pentru anul 2019..
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2,3
9. Proiect de hotarare privind aprobarea unui Acord de parteneriat între Ora șul Avrig și
Asociația ” Împreună pentru tine”
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2,3
10. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al orasului Avrig in domeniul
public al orasului Avrig, a imobilului inscris in CF nr.102223 Avrig, nr.top
22578/71/1/1/1/2/2.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2,3
11. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului “ Construire cresa in orasul Avrig,
imprejmuire imobil si drum de acces” si a cheltuielilor legate de proiect.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Contractul de
administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de precolectare a
deşeurilor
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a
taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -ora ș Avrig.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
14. Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si arondarea
pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru
anul 2019.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
15. Proiect de hotarare privind aprobarea devizului si antemasuratoarea lucrarilor de
ingrijire si a lucrarilor de cultura - refacerea padurilor pentru anul 2019, ale Regiei Publice
Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.
Initiator: Primarul orasului - Raport comisia 1, 2
16. Proiect de hotarare privind stabilirea programului de audiente ce se vor acorda
cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul 2019.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
17. Proiect de hotarare privind mandatarea Primarului orasului Avrig pentru a evalua
performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului Avrig, pentru activitatea
desfasurata in anul 2018.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
18. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie
2019.
Initiator: Primarul orasului- Raport comisia 1, 2, 3
DIVERSE:
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-

Adresa nr.827/14.01.2019 a Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului
Avrig
- Raportul SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in
semestrul II al anului 2018;
- Decizia nr.2/09.01.2019 emisa pentru Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA de catre
Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu;
Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi cu Proiectul de hotarare suplimentar.
Ordinea de zi se aproba in unanimitate.
Dl.Stoica Daniel solicita dnei.Popa Simona sa prezinte raportul comisiei buget
finante cu privire la Proiectul de hotarare nr.13 : “Se propune amanarea pentru luna
februarie, pentru o mai buna informare si documentare”.
Dl.Florea Gheorghe- In comisie am hotarat retragerea proiectului.
Dl.Stoisor Ciprian – Nu poate fi retras decat de catre initiator.
Dl.Paraschiv Alexandru – Un proiect nu se poate retrage decat de initiator.Deci
supunem proiectul la vot, iar majoritatea decide dar cred ca e oportun sa il picam.
Dl.secretar precizeaza faptul ca Proiectele de hotarare nr.12 si 13 se vor supune la
vot, iar fiecare consilier este liber sa voteze cum doreste.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Dl.presedinte: Proiect hotărâre nr.1 privind utilizarea excedentului bugetar al anului
2018 pentru anul 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.1 Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.2 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 Decembrie 2018.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.2 Se voteaza cu 14 voturi pentru
si 1 abtinere – dl.Farcas Gheorghe.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.3 privind desemnarea reprezentantului
Consiliului local al oraşului Avrig in Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii din
unitatile de invăţământ preuniversitar de stat de pe raza oraşului Avrig pentru anul şcolar
2018 – 2019
Este avizat de comisiile de specialitate.
Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.3 Se voteaza cu 14 voturi pentru
si 1 abtinere – dna.Florea Ramona.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.4 privind aprobarea contractului de
sponsorizare si acceptarea sponsorizarii din partea S.C. PREMIUM PORC GROUP S.R.L.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Nu sunt discutii.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.4 Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.5 privind stabilirea unor măsuri pentru
reglementarea circulației pietonale și rutiere in zona centrală - strada Clo șca, Ora ș
Avrig.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor de specialitate.
Dna.Popa Simona – comisia buget, finante a avizat cu amendament: „pe viitor a se
avea in vedere un regulament privind reglementarea locurilor de parcare”
Dl.secretar – Avem aprobat un regulament de inchiriere al parcarilor din anul 2012.
Vom vedea in ce masura mai este aplicabil. Vom veni cu actualizare daca e nevoie.
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Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.5. Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea cesiunii contractului de
concesiune nr.16/16.04.2008, incheiat intre orasul Avrig si S.C. Tannenbaum S.R.L.
Dl.presedinte solicita avizele comisiilor. Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.secretar – e vorba de domeniul privat al orasului Avrig, e nevoie de votul a doua
treimi din numarul consilierilor in functie, respectiv 12 voturi pentru si se va vota cu vot
secret.
Dl.Badea Gheorghe si dl.Klingeis Leopold impart buletinele de vot secret, apoi
procedeaza la verificarea si numararea acestora.
Proiectul de hotarare nr.6 se voteaza cu 14 voturi pentru si 1 vot contra.
Dna.av Alina Balaciu-reprezentant al Asociatiei Atitudine Civica Avrig intreaba de ce
nu se organizeaza licitatie publica?
Dl.secretar-Contractul de inchiriere este in vigoare, altfel nu s-ar putea face
cesiunea.
Dna.av Alina Balaciu-Este vorba de venituri la bugetul local. Tine de mediul
concurential. De ce cesiune?
Dl.secretar-Pentru ca permite legislatia in vigoare.
Dna.av Alina Balaciu- E un amplasament oportun si pentru alte activitati.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.7 privind aprobarea cesiunii contractului de
inchirieire nr.28/2.10.2002 incheiat intre Orasul Avrig si S.C. NASACOM S.R.L.
Dl.secretar – e vorba de domeniul privat al orasului Avrig, e nevoie de votul a doua
treimi din numarul consilierilor in functie, respectiv 12 voturi pentru sis a va vota cu vot
secret.
Dl.Badea Gheorghe si dl.Klingeis Leopold impart buletinele de vot secret, apoi
procedeaza la verificarea si numararea acestora.
Proiectul de hotarare nr.7 se voteaza cu 14 voturi pentru si 1 vot contra.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.8 privind aprobarea numarului asistentilor
personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii;
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.8 Se voteaza cu 15 voturi
pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.9 privind aprobarea unui Acord de parteneriat
între Orașul Avrig și Asociația ” Împreună pentru tine”
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dna.Popa Simona –As vrea sa stim mai multe informatii.
Dl.secretar – Eun acord anexa la proiectul de hotarare.
Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.9 Se voteaza cu 11 voturi pentru si 4
abtineri – consilierii locali PMP si dna.Popa Simona..
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.10 privind trecerea din domeniul privat al
orasului Avrig in domeniul public al orasului Avrig, a imobilului inscris in CF nr.102223
Avrig, nr.top 22578/71/1/1/1/2/2.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.secretar – e vorba de domeniul privat al orasului Avrig, e nevoie de votul a doua
treimi din numarul consilierilor in functie, respectiv 12 voturi pentru
Se supune la vot Proiectul de hotarare nr.10 Se voteaza cu 15 voturi pentru.
Dl.presedinte- Proiect de hotarare nr.11 privind aprobarea proiectului “ Construire
cresa in orasul Avrig, imprejmuire imobil si drum de acces” si a cheltuielilor legate de
proiect.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Stoisor Ciprian – Avem in vedere un parteneriat cu Consiliul Judetean Sibiu
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pentru cofinantarea acestui proiect.
Nu mai sunt discutii; se supune la vot Proiect de hotarare nr.11 Se voteaza cu 15
voturi pentru.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.12 privind aprobarea Actului adițional nr.1 la
Contractul de administrare nr.61/10.07.2015 privind bunurile mobile echipamente de
precolectare a deşeurilor
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl.Paraschiv Alexandru – Era bine sa fie si dl.primar de fata.Chiar e necesar sa
dam pubelele; acestea ar fi totusi la Ocna, noi doar legalizam acte de fapt.
Dl.Stoica Ilie-cetatean oras Avrig – Pot sa va spun cate ceva de aceste pubele; au
plecat deja de pe platforma SC GOA SA. Au fost bani cheltuiti din bugetul local, este un
prejudiciu din punctul meu de vedere. Pubelele au ajuns la Ocna Sibiului. Vorbim de
colectare selective sin oi dam 400 de pubele.
Dl.secretar- Aceste pubele nu au fost achizitionate de catre orasul Avrig, ci au fost
inregistrate in In patrimoniul public al C.J. Sibiu, dupa care s-au transmis in administrarea
orasului Avrig, care la randul sau prin contractul de delegare al serviciului de salubrizare.a
transmis pubelele catre SC GOA SA
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.12; Se voteaza cu 3 voturi
pentru, 4 impotriva si 8 abtineri; NU se aproba proiectul de hotarare.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.13 privind aprobarea Regulamentului de
instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judetul Sibiu -ora ș Avrig.
Dna.Popa Simona – In sedinta Comisiei buget, finante s-a propus amanarea pentru
luna februarie, pentru o mai buna informare si documentare.
Comisia pentru invatamant, cultura , nu a avizat Proiectul de hotarare nr.13.
Dl.Stoica Ilie – As dori sa vorbesc in numele locuitorilor de pe Valea Avrigului, nu
stim inca, care e procedura de calcul.
Dl.Badea Gheorghe – In comisia buget, finante am propus amanarea proiectului de
hotarare, pentru ca nu e clar.
Dl.Stoica Ilie –Modelul formulei de calcul de la orasul Agnita poate fi adaptat si al
noi. Hotararea Consiliului local Avrig de mandatare a primarului din Decembrie 2018 e o
prostie. Am intrebat la dezbatere daca s-a facut o evaluare referitoare la modelul calcularii
taxei.Propun o dezbatere publica, sa se discute cu utilizatorii acestei taxe.
Dl.secretar-S-au facut simulari azi. Ca si exemplu: un birou de 30 mp urmeaza sa
plateasca /luna-15 lei.
Dl.Paraschiv Alexandru-Acest Regulamentva intra in dezbatere publica in 25 de zile
si vom vedea.
Dl.presedinte – Nu sunt avize ale comisiei. Nu se voteaza; s-a respins proiectul de
hotarare.
Dl.presedinte – Proiect de hotarare nr.14 privind aprobarea Organigramei, a
Statului de functii si arondarea pe districte si cantoane a Regiei Publice Locale Ocolul
Silvic “Izvorul Florii” Avrig, pentru anul 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Dna.Popa Simona solicita punctul de vedere dlui.Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic
Izvorul Florii Avrig, prezent in sala de sedinta.
Dl. Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig- Eu aduc la cunostinta in fiecare
an desi acum nu se modifica nimic.
Dl,presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.14 Se voteaza cu 12 voturi
pentru si 3 abtineri.
Dl,presedinte - Proiect de hotarare nr.15
privind
aprobarea devizului si
antemasuratoarea lucrarilor de ingrijire si a lucrarilor de cultura - refacerea padurilor pentru
anul 2019, ale Regiei Publice Locale Ocolul Silvic “Izvorul Florii” Avrig.
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Este avizat de comisiile de specialitate.
Dl. Prodan Ovidiu-sef Ocol Silvic Izvorul Florii Avrig-Devizul este verificat de Garda
de mediu.
Dl.presedinte nu mai sunt discutii. Se supune la vot; Se voteaza cu 12 voturi pentru
si 3 abtineri.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.16 privind stabilirea programului de audiente
ce se vor acorda cetătenilor orasului Avrig de către consilierii locali ai orasului Avrig in anul
2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
Comisia pentru buget, finante si Comisia juridical au avizat proiectul de hotarare.
Comisia pentru invatamant, cultura a avizat proiectul de hotarare cu amendament,
conform raportului:” Domnul consilier Bucur Costica sa participe la audiente doar o data pe
luna”.
Dl.Bujan Cristian – reprezentant Asociatia Atitudine Civica Avrig – De ce la Bradu,
Sacadate si Glamboaca nu este program de audiente?
Dna.Mihu Silvia – La Bradu vin saptamanal cetateni la mine cu diverse probleme.
Dna.av Alina Balaciu- Scopul consiliului local si al muncii pe care dumneavoastra o
desfasurati in sedinte, nu este acela de a multumi cetatenii? Unitatea administrative
teritoriala Avrig are inca 3 localitati pentru care nu organizeaza nici un fel de audiente.
Este firesc?
Dl.Farcas Gheorghe –Daca avem delegate satesti acolo, nu credeti ca discuta cu
cetatenii?
Dna.av Alina Balaciu-Nu, delegatii satesti nu participa decat la sedintele la care sunt
invitati si acolo unde se discuta problemele de respectivele localitati.
Dl.presedinte propune revizuirea proiectului de hotarare si la sedinta urmatoare sa
fie dezbatut .
Dna.av Alina Balaciu-Este normal ca programul de audiente sa prevada zilele,
orele, consilierii prezenti si locatiile. Nu e normal ca sa se duca la dna Mihu acasa nimeni.
Domnul Bucur am vazut ca si-a asuma, dansul mi-a si dat ideea in Marsa sa fie
audientele Banuiesc ca nu le face acasa, nu e normal sa stabiliti si locatia in care acorda
audiente?Asa trebuie sa aiba toata lumea. Scopul dumneavoastra este sa ne serviti pe
noi, nu sa stam drepti si sa venim sa vedem cu va desfasurati in sedinte..Deci,
Glamboaca, Sacadate si Bradu au dreptul si ei sa primeasca un consilier sa le acorde
audiente. Nu este o favoare, este un drept.si va rog sa-l acordati.
Dl.Stoica Daniel- Propun respingerea proiectului si vom reveni la sedinta urmatoare
tinand cont de sugestile doamnei.
Dl.presedinte supune la vot Proiect de hotarare nr.16, asa cum a fost initiat. Se
voteaza cu 1 vot pentru si 14 abtineri. Nu se aproba proiectul de hotarare.
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.17 privind mandatarea Primarului orasului
Avrig pentru a evalua performantele profesionale individuale ale secretarului Orasului
Avrig, pentru activitatea desfasurata in anul 2018.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 15 voturi
pentru;
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.19 privind aprobarea incheierii unui Protocol
de colaborare între Consiliul Județean Sibiu și Orașul Avrig pentru Programul Sibiu
Regiune Gastronomică Europeană.
Este avizat de comisiile de specialitate. Nu sunt discutii. Se voteaza cu 12 voturi
pentru si 3 abtineri – consilierii locali PMP;
Dl.presedinte - Proiect de hotarare nr.18 privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Februarie 2019.
Este avizat de comisiile de specialitate.
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Dl.presedinte solicita consilierilor prezenti sa faca propuneri pentru alegerea
presedintelui de sedinta.
Dna.Popa Simona il propune pe dl.Badila Radu ; se supune la vot; se voteaza cu 14
voturi pentru; dl. Badila Radu se abtine.
Dl.presedinte propune discutarea adreselor de la diverse.
- Adresa nr.827/14.01.2019 a Sindicatului Forum din cadrul Primariei orasului
Avrig
Dl.Paraschiv Alexandru – Domnul primar ne pune in mape adrese care-i vin direct
lui.
Dl.presedinte da cuvantul dlui.Popa Andrei – reprezentantul Sindicatului Forum .
Dl.Popa Andrei – Am facut o adresa catre ordonatorul de credite al Primariei
orasului Avrig, in care am solicitat norma de hrana in baza legii.
Dl.Klingeis Leopold – Daca legea da dreptul, atunci sa indreptatim acesti oameni.
Din pacate nu avem inca buget local aprobat pentru anul 2019, dar vom tine seama de
solicitare.. Vom fi de acord.
- Raportul SPAS Avrig privind activitatea asistentilor personali, desfasurata in
semestrul II al anului 2018;
Dl.presedinte - S-a luat la cunostinta.
- Decizia nr.2/09.01.2019 emisa pentru Ocolul Silvic Izvorul Florii Avrig RA de catre
Curtea de Conturi a Romaniei – Camera de Conturi Sibiu;
Dl.presedinte - S-a luat la cunostinta.
Dl.presedinte da cuvantul cetatenilor prezenti la sedinta.
Dl.Meres Vasile – proprietarr Pensiunea Ghiocelul Valea Avrigului – Cand doriti sa
faceti o formula de calcul pentru gunoi, sa luati in calcul ca eu, de exemplu dau gunoiul si
la alti operatori; taxa sa fie dupa gunoiul generat.
Dl.Stoisor Ciprian – Va fi o dezbatere publica, poate veni oricine cu propuneri.
Dl.av.Alina Balaciu – Poate fi o dezbatere organizata si popularizata.
Dl.Meres Vasile –Sa luati in calcul si turismul la negru, sa puneti in legalitate.
Incercati sa ajutati turismul de pe Valea Avrigului. Poate facem un oficiu postal, o casa de
schimb valutar in zona.
Dl.Stoica Ilie – In momentul in care se aproba varianta taxei, cu totii o vom plati.
Orasul Avrig a platit 77 mii lei amenda la Fondul de Mediu pentru nerealizarea procentului
de 15%.
Dl.presedinte aduce la cunostinta celor prezenti ca a participat la adunarea generala
a ADI Monte Fagaras Balea Capra in data de 10 ianuarie 2019, in calitate de reprezentant
al Consiliului Local, sedinta in care au aderat inca 2 membrii la Asociatie. Pe ordinea de zi
a fost si propunerea de excludere a orasului Avrig din Asociatie, insa nu s-a mai supus la
vot deoarece s-a achitat cotizatia si taxa de aderare a orasului Avrig, in baza hotararii
nr.2/2019. Pe ordinea de zi s-a discutat si despre parteneriatul public-privat.
Dl.Bujan Cristian – Si pe noi cu ce ne avantajeaza proiectul si parteneriatul public/
privat, ce legatura are cu orasul Avrig?
Dl.presedinte – Nu mai sunt alte discutii, ordinea de zi fiind epuizata, declar sedinta
inchisa.
PRESEDINTE DE SEDINTA
BRANA EMIL VASILE

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GRANCEA MIRCEA
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