ROMÂNIA
JUDETUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea componentei nominale a comisiilor Consiliului Local al
orasului Avrig, aprobate prin HCL nr.43/113/2016 si HCL nr.4/2017
Primarul orasului Avrig,
Avand in vedere:
- modificarile intervenite in structura Consiliul local al orasului Avrig, ca urmare a
demisiei dlui. Jugarean Florin –consilier PNL;
- renuntarea domnilor consilieri locali Badila Radu Constantin si Paraschiv Alexandru,
din functia de memru in Comisia pentru administrarea pajistilor si pasunilor;
In conformitate cu prevederile art.15, 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr.35/2002
pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificarile si complectarile ulterioare, Legea nr.673/2002 privind aprobarea O.G. 35/2002
si Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local Avrig, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local Avrig nr.9/2018;
In baza art.14 alin.2 si alin.5 din H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea
Agentiei Nationale pentru Locuinte.
In temeiul dispozitiilor art.36 alin.6 pct.17, art.54 alin.2, art.45 alin.1, art.115 alin.1lit.b
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
PROPUN:
Art.1: Se aproba actualizarea componentei nominale a urmatoarelor comisii ale
Consiliului Local al orasului Avrig:
Comisia socială pentru analiza cererilor de locuinte destinate tinerilor spre a fi
inchiriate:
1. Berghea Ramona – viceprimarul orasului Avrig - presedinte
2. Bucur Costica – consilier local - membru
3. Halmaghi Ionut Emilian – consilier local – membru
4. Mihu Silvia – consilier local- membru
5. Paraschiv Alexandru – consilier local- membru
6. Grancea Mircea - Secretarul orasului Avrig
7. Posa Georgeta – consilier juridic Consiliu local Avrig

1.
2.
3.
4.
5.

Comisia pentru administrarea pajistilor si pasunilor:
Brana Emil - – consilier local
Klingeis Leopold Alfred – consilier local
Stoisor Ciprian - consilier local
____________________ - consilier local
_____________________ - consilier local

Art.2: Cu data prezentei, orice dispozitii contrare, isi inceteaza aplicabilitatea.
Art.3:Prezenta hotărare se comunică prin grija secretarului orasului Avrig,
autoritătilor competente si persoanelor interesate.
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

