PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
PROIECT DE HOTARARE
privind respingerea plăngerii prealabile inregistrată sub nr. 8.697/05.04.2017,
formulată de petenții Barna Ioan și Barna Ana, impotriva Hotărârii Consiliului
Local Avrig nr.36/28.02.2017
Primarul 0raşului Avrig
Avand in vedere:
-adresa Institutiei Prefectului nr.8670/13.06.2017 prin care se solicita revocarea HCL
Avrig nr.78/2017 motivat de faptul ca a fost adoptata fara votul secret al consilierilor locali in
functie
-raportul de specialitate nr. 15.505/23.06.2017 privind revocarea HCL Avrig
nr.78/2017 avand acelasi obiect de reglementare.
- adresa petentilor Barna Ioan si Barna Ana, prin mandatar Cabinet de avocat –
Doina Scutea, inregistrată la Primăria orașului Avrig sub nr. 8.697/05.04.2017;
- HCL Avrig nr.36/28.02.2017 privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig
a imobilului teren – curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1;
In conformitate cu prevederile:
- art.1 alin.(6), art.7 alin.(1) si alin.(1¹) din Legea nr.554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificari ulterioare;
-art.58 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea
actelor normative, cu modificari ulterioare,
In temeiul art. 36, alin.(3) lit c) alin. (6), lit a), pct. 14 și ale art. 45, alin. (1), art. 115,
alin. (1), lit b) si alin.(7) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu
modificările și completările ulterioare,
PROPUNE :
Art.1: Consiliul Local al orașului Avrig, menține nemodificate prevederile HCL Avrig
nr. 36/28.02.2017 privind atestarea la domeniul public al orașului Avrig a imobilului teren –
curți construcții inscris in CF 102237 Avrig nr.top 1307/1/1/1/1;
Art.2: Consiliul Local al orașului Avrig, respinge plângerea prealabilă inregistrată la
Primăria orașului Avrig sub nr. 8.697/05.04.2017, formulată de petenții Barna Ioan și Barna
Ana, prin care se solicită revocarea HCL Avrig nr.36/28.02.2017.
Art.3: Incepand cu data prezentei, se revoca HCL Avrig nr.78/2017, consecinta a
faptului ca a fost adoptata fara vot secret.
Art.4: Hotărârea se comunică autorităților publice și persoanelor interesate prin grija
Secretarului orașului Avrig.
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