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Proces verbal 

întocmit astăzi 31.07.2017 ora 16 
30 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă de indata 

 

 

 Prezenţi fiind: Fliundra Ionel , Colţea Gabriela , Horgos Vasile , Danciu Dorin, Parascan Marius 

, Hârdea Dragan Vasilica Larisa, Neagoe Mihai, Cuşai Daniel, Vornicu Sorin, Rusea Constantin, Toader 

Rausch Adrian,  

Absenţi fiind: Bîrsan George,(plecat din localitate), Dermengiu Melania (bolnav), Samson 

Liviu, Fluieraş Marian 

Sedinţa este prezidată de Dl.Fliundra Ionel 

 Din partea primăriei participă: Primar Toma Dorel, secretar Szinatovici Dan, cons. juridic d-

na Antonescu Alina,  

Se propune următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului nr.39/05.01.2010 de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatii Ghimbav. 

Se constata ca doamna Dermengiu nu poate participa la sedinta si se impune inlocuirea ei. 

Se propune ca aceasta sedinta sa fie condusa de Dl. Fliundra.  

Se supune la vot si in consecinta se aproba HCL nr.97/2017 in unanimitate. 

Se supune la vot ordinea de zi care se aproba in unanimitate.  

Se trece la punctul 1. 

Dl. Presedinte da unele relatii cu privire la necesitatea prelungirii contractului de delegare a 

serviciului de salubritare. 

Se supune la vot si cu 11 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.98/2017 

La sedinta participa si un numar de 12 functionari publici. Acestia solicita cuvantul pentru a 

expune situatia creata dupa aprobarea salariilor . 

La ora 16.50 participa la Sedinta si Dl. Fluieras.  

Dl. Presedinte declara sedinta inchisa. 



Doamna contabil, totusi solicita cuvantul in numele salariatilor si arata ca prin Hotararea 

aprobata privind cresterea salariilor s-a ajuns in imposibilitatea aplicarii acestora deoarece se depasesc 

alocatiile bugetare, care nu pot primi viza de legalitate si viza CFP. 

Dl. Toader, arata ca in Consiliu s-a incercat a se face bine. 

Dl. Presedinte cheama la ordine Consilierii PNL si PV si parasesc sala de sedinte fara a asculta 

doleantele salariatilor care vor emiterea unei hotarari care sa poata fi aplicata. 

In sala au ramas doar consilierii PSD  si Dl. Parascan si Doamna Hardea Dragan. 

Doamna Coltea doreste a se consemna ca si D-na Antonescu care este consilier juridic al 

Consiliului Local a parasit sala fara permisiune. 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal spre cele legale. 

 

 

 

           

            Preşedinte,                                                                     Secretar, 

Fliundra Ionel                                  Szinatovici  Dan 

 

 


