
8 proiecte in 10 minute, la Consiliul Local Avrig
in lipsa unei dispozitii de convocare a Consiliului Local Avrig in sedinta ordinara, emisa de primarul
Arnold Gunter Klingeis, alesii locali avrigeni au fost la un mic pas de o situatie mai rar intalnita in ultimii
ani: nicio intalnire oficiala in cursul unei luni calendaristice. Pentru a evita aceasta situatie speciala, dar si
deoarece au dorit sa dezbata si sa decida asupra unor chestiuni considerate deosebit de importante, mai
multi membri ai legislativului local avrigean au decis sa convoace, in conformitate cu prevederile legale,
o sedinta extraordinara, pentru joi, 30 octombrie. 
  
  Cum era de asteptat, la convocator a raspuns marea majoritate a alesilor avrigeni (15 consilieri din cei 17
in functie), astfel ca sedinta s-a desfasurat in conditii legale. Mai mult, intalnirea a fost una in care s-a
stabilit un adevarat record de viteza si eficacitate, soarta celor 8 proiecte de hotarare incluse pe ordinea de
zi fiind decisa in doar 10 minute.
  
  Astfel, cu exceptia proiectului privitor la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2014, ce a fost retras de pe ordinea de zi din pricina aparitiei unor modificari ulterioare editarii formei
initiale, si a proiectului referitor la acordarea unui ajutor de urgenta pentru un cetatean din satul Bradu
(proiect respins), toate initiativele consilierilor locali au fost adoptate cu numarul de voturi necesar si
legal.
  
  Printre hotararile adoptate cu prilejul acestei sedinte se afla si trei acte legislative locale, prin care au
fost revocate unele hotarari mai vechi ale Consiliului Local Avrig, ce au avut ca obiect incheierea unor
protocoale de colaborare intre Orasul Avrig si mai multe organisme si entitati stiitifice, profesionale, de
cercetare sau educatie, Romanesti si din China (HCL nr. 174/2010 privind incheierea unui protocol de
colaborare intre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electzrica ICPE-CA,
Comitetul Electrotehnic Roman-CER si orasul Avrig, HCL nr. 61/2011 privind incheierea unui protocol
de colaborare cu Asociatia Generala a Inginerilor din Romania - AGIR, Asociatia Chineza pentru Ştiinta
si Tehnologie - CAST si orasul Avrig si HCL nr. 60/2011 privind incheierea unui protocol de colaborare
cu Academia de Ştiinte Tehnice din Romania - ASTR, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania-
AGIR si orasul Avrig).
  
  in preambulul tuturor acestor proiecte de hotarare, consilierii avrigeni au mentionat ineficienta acestor
protocoale, in sensul ca aproape toate deplasarile efectuate de primarul orasului in baza acestora au atras
doar cheltuieli de cazare si diurna, platite din bugetul orasului. Initiatorii proiectelor au mai mentionat ca
nu a fost prezentata nicio informare sau alte documente rezultate in urma derularii acestor protocoale,
considerand ca acestea nu aduc niciun beneficiu pentru oras, ci doar cheltuieli inutile. 
  
  D.F.
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