
Refuz pentru cinci \&quot;Cetateni de Onoare \&quot;, la Avrig
Tensiunea existenta de ceva timp intre membrii legislativului local avrigean si primarul Arnold Gunter
Klingeis a putut fi observata foarte usor si cu prilejul ultimei sedinte ordinare, majoritatea consilierilor
locali avrigeni fiind, se pare, destul de hotarai sa nu mai faca niciun fel de concesie si sa nu voteze pozitiv
pentru initiativele primarului ce nu sunt considerate prioritare, necesare ori care nu sunt sustinute de o
documentatie lamuritoare si completa, temeinic intocmita. Astfel, la sedinta de lunea trecuta, mai multe
proiecte de hotarare initiate de primar nu au obtinut numarul necesar de voturi pentru a fi adoptate in
forma propusa de edilul sef avrigean, unele dintre acestea fiind adoptate cu amendamente si completari
consistente venite din partea consilierilor.
  
  Seria cea mai consistenta de proiecte respinse prin vot de legislativul local avrigean a fost formata din nu
mai putin de cinci initiative prin care s-a propus acordarea titlului de "Cetatean de Onoare al orasului " 
Avrig unor persoane ce au activat in diverse domenii de activitate. Patru dintre persoanele pe care
primarul a dorit sa le cin-
  
  steasca cu aceasta distinctie importanta (Florin Diaconescu, Ioan Baltesiu, Octavian Prie si Ioan
Berghia) sunt sau au fost autori ai unor lucrari monografice despre localitatile apartinatoare orasului
Avrig, iar cea de-a cincea propunere este fostul coregraf al Ansamblului Folcloric "Purtata Avrigului " al
Casei de Cultura Avrig, maestrul Ioan Valean. (Trei din cele patru persoane ce au editat monografiile au
decedat, iar titlurile de "Cetatean de Onoare " urmau a fi decernate "post-mortem ".) Daca, in cazul celor
patru autori de monografii, consilierii au fost foarte directi si stricti si au respins proiectele cu diverse
motivatii, cea mai importanta fiind legata de lipsa unei documentatii lamuritoare si suficient de bogata
pentru formarea unei opinii, in ceea ce priveste propunerea ce il viza pe fondatorul Ansamblului "Purtata
Avrigului ", Ioan Valean, situatia a fost ceva mai complexa, cu dezbateri mai ample. Toti consilierii au
recunoscut si apreciaza meritele maestrului coregraf Ioan Valean, precum si intentia ca tabloul coregrafic
"Purtata din Avrig cu Dantul ", creat de acesta, sa fie inregistrat la OSIM (propunere introdusa si in
proiectul de hotarare propus spre aprobare), dar au respins initiativa din acelasi motiv ca si in celelalte
cazuri. Totusi, consilierii au cazut de acord sa demareze toate cele necesare astfel incat "Purtata din Avrig
cu Dantul " sa fie inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci. 
  
  Dupa ce dezbaterile pentru aceste proiecte de hotarare 
  
  s-au incheiat, mai multi consilieri au recomandat primarului Avrigului, motivandu-si si in acest fel votul
negativ, sa fie atent cu personalitatile importante ale locului, sugerandu-i acestuia ca prima persoana
pentru care va fi facuta proopunerea de acordare a titlului de "Cetatean de Onoare al orasului Avrig " sa
fie carturarul Gheorghe Lazar.
  
  in conformitate cu o prevedere a Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local
Avrig, adoptata in urma cu doar cateva luni, proiectul de hotarare ce a fost respins prin votul consilierilor
nu mai poate fi supus dezbaterii legislativului local timp de trei luni calendaristice.

Cuvinte cheie: cetatea  avrig  gheorghe lazar  valea  ioan baltes  despre  cazul  tensiunea  arai  consiliului
cultura  arnold  ilie  gheorghe  amendamente  chei  folclor  osim  klingeis  persoane  tablou  cal  bare
fondatorul
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