
ENEV provoaca scandal in Consiliul Local Avrig
Nu au trecut decat cateva zile de la micul scandal prilejuit de aprobarea organigramei si statului de functii
ale aparatului de specialitate al primarului orasului Avrig (propunere legislativa locala atacata serios de
mai multi consilieri locali, care abia a fost adoptata printr-un vot la limita, cu prilejul unei sedinte
extraordinare, desfasurate in urma cu doar cateva zile), ca la nivelul legislativului local avrigean s-a si
iscat o noua disputa, determinata de o chestiune oarecum similara. Problema a aparut in timpul sedintei
ordinare de martea trecuta, cand dezbaterile au ajuns la proiectul de hotarare privitor la aprobarea
organigramei SC ENEV SRL, societate a Consiliului Local Avrig, infiintata de putin timp si a carui
principal obiect de activitate este managementul si consultanta, iar ca activitati secundare, productia,
transportul si furnizarea energiei electice, aceasta urmand a fi, probabil, un pion important in ceea ce
priveste aplicarea strategiilor si planurilor energetice ale conducerii administrative a orasului Avrig.
Nemultumirile referitoare la organigrama societatii respective au fost expuse, in primul rand, de grupul
consilierilor locali ai Partidului National Liberal, condusi de Ilie Stoica, ce s-au aratat surprinsi de faptul
ca pentru o societate aflata la inceput de drum, a carei activitati nu este, cel putin pentru moment, foarte
"vizibila ", se propune o organigrama destul de stufoasa, ce cuprinde cinci posturi. Pe langa postul de
administrator (director), organigrama SC ENEV AVRIG SRL mai cuprinde cate un post de asistent
manager, contabil, jurist si inginer. Principalul motiv invocat de consilierii ce s-au opus acestui proiect de
hotarare a fost unul "la moda ", si a avut legatura cu economiile bugetare despre care se tot discuta in
ultima perioada (SC ENEV AVRIG SRL, fiind o societate a carui actionar este Consiliul Local Avrig, ar
urma sa aiba angajati cu salarii platite din bugetul local). De asemenea, Ilie Stoica, cel mai serios
contestatar al initiativei, nu a ezitat sa acuze ca organigrama propusa este special creata astfel incat sa
corespunda dorintelor clientelei politice a partidelor ce detin majoritatea in Consiliul Local Avrig. 
  
  Pe de alta parte, administratorul societatii, Doru Teodorescu, prezent la sedinta si pentru a sustine acest
proiect de hotarare, a tinut sa mentioneze ca organigrama propusa cuprinde doar posturi strict necesare
pentru ca societatea sa poata functiona normal. Chiar daca administratorul este cel ce decide pe cine si
cand va angaja, au fost date asigurari ca organigrama nu va fi, deocamdata, ocupata in intregime. 
  
  Pana la urma, proiectul a fost supus la vot si a fost aprobat in forma initiata de primarul Arnold Gunter
Klingeis.
  
  D.F.

Cuvinte cheie: avrig  consultanta  sport  asigurari  ilie stoica  consiliul local avrig  consilieri locali
consiliul local  moda  import

Pagina 1 / 1

\
https://www.sibiul.ro/cauta/1/avrig
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consultanta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sport
https://www.sibiul.ro/cauta/1/asigurari
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ilie+stoica
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local+avrig
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consilieri+locali
https://www.sibiul.ro/cauta/1/consiliul+local
https://www.sibiul.ro/cauta/1/moda
https://www.sibiul.ro/cauta/1/import

