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Proces verbal
Încheiat azi, 30.12.2020 cu ocazia desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local al
orașului Avrig
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în conformitate cu art. 138 alin. (13) din Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Ședința de constituire a fost convocată în baza Dispoziției nr. 537 din 30.12.2020privind
convocarea de îndată a Consiliului local al orașului Avrig în ședință extraordinară la data de
30.12.2020, începând cu ora 15:30, pe o platformă online de videoconferință. La ședință sunt
prezenți un nr. de 15 consilieri locali, au absentat dl Daniel Gheorghe STOICA și dl Aurel
Gheorghe FLOREA. La ședință participă dl primar Adrian Dumitru DAVID, împreună cu dl
secretar general al orașului Avrig, dl Mircea GRANCEA și dna Simona Gabriela IANOȘ,
Compartimentul de Administrație Publică Locală și Monitorizare Proceduri Administrative.
Dl secretar general constată că ședința extraordinară este statutară prin prezența unui
număr de 15 consilieri în funcție. Președinte de ședință este dna Ramona Dakmar VERDONI.
Aceasta dă citire ordinii de zi a ședinței și o supune la vot. Se aprobă în unanimitate.
1. Pe ordinea de zi se află un singur proiect și anume Proiect de hotarâre pentru menținerea
valabilității „Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 20152020”, și completarea HCL Avrig nr. 50/120/2016 privind aprobarea „Strategiei de
dezvoltare durabilă a orașului Avrig pentru perioada 2015-2020”
Dna Verdoni: Avizele comisiilor , vă rog...
Președinții comisiilor de specialitate prezintă avizele favorabile pentru proiectul de hotărâre
înscris pe ordinea de zi.
Dna Verdoni: Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Se aprobă în
unanimitate.
Dna Verdoni: Ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința închisă. Ședința se încheie la ora
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