PRIMARIA ORASULUI AVRIG
JUDETUL SIBIU
Nr.______/________2016

PROCES VERBAL
Incheiat in sedinta extraordinara a Consiliului Local Avrig din data de 3
februarie 2016, convocata de primarul orasului Avrig , in conformitate cu
prevederile art.39 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, cu modificari si completari.
Prezentul proces verbal s-a incheiat in conformitate cu prevederile art. 39
alin (8) precum si art.42 alin.(3) si (4) din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala,
republicata cu modificari ulterioare.
La sedinta participa 13 consilieri din 17 in functie. Lipseste doamna
Berghea Ramona, domnii Cermonea Daniel, Klingeis Leopold, Stoica Daniel,
Gavrila Vasile . Participa domnul secretar Grancea Mircea si cons.jr Pavel
Virginia.
Domnul secretar informeaza ca sedinta este convocata de primarul
Orasului si este legal constituita. Deasemenea invita pe domnul Cermonea Daniel
Ioan in calitate de presedinte sa preia lucrarile sedintei .Domnul presedinte
prezinta ordinea de zi pe care o supune la vot.Cu 13 voturi pentru se voteaza
ordinea de zi .
1.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli
intocmit de SC GOAvrig
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de
referinta a masei lemnoase pe picior intocmita de Ocolul Silvic Izvorul Florii RA
Avrig.
Cu 13 voturi pentru se voteaza ordinea de zi . Se trece la primul proiect de
pe ordinea de zi:
1.Proiect de hotarare privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli
intocmit de SC GOAvrig
Nefiind discutii pe seama proiectului de hotarare se supune la vot .Cu 13
voturi se adopta hotararea Consiliului Local.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de
referinta a masei lemnoase pe picior intocmita de Ocolul Silvic Izvorul Florii RA
Avrig.
Nu au fost discutii pe seama proiectului de hotarare se supune la vot. Cu 13
voturi se adopta hotararea Consiliului Local.
Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, declar inchise lucrarile
sedintei pentru care semnam alaturat.
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