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Proces verbal 

întocmit astăzi 08.01.2016 ora 9 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinară 

 

 Prezenţi fiind: Avram Andrei Miluţă, Cernea Gheorghe, Vornicu Sorin, Vecinu Daniel, 

Neagoe Mihai, Axinte Simion, Cernea Cristian, Samson Liviu, Parascan Marius, Toader Rausch 

Adrian, Petrescu Vlad, Rusea Constantin, Colţea Gabriela. 

Absenţi fiind: Fluieraş Marian ( plecat din ţară). 

Sedinţa este prezidată de dl. Rusea Constantin.  

 Din partea primăriei participă: Toma Dorel – primar, Szinatovici Dan – secretar, 

Horgos Vasile – viceprimar, Antonescu Alina – consilier juridic, Geogean Alina – contabil şef. 

 

  Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce lucrările 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav în luna ianuarie 2016,  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consilului 

Local al Oraşului Ghimbav din data de 08 ianuarie 2016, 

3. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local al anului 2014, 

4. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL Ghimbav nr. 

122/29.10.2015 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2016. 

 Se trece la punctul 1. 

Se supune la vot şi cu 14 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 1/2016. 

Se trece la punctul 2. 

Se supune la vot şi cu 14 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 2/2016. 

Se trece la punctul 3. 

  D-na contabil dă unele explicaţii. 

  Dl Neagoe întreabă cât s-a utilizat din credit. 

Se supune la vot şi cu 14 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 3/2016. 

Se trece la punctul 4. 

  Dl secretar dă unele explicatii. 

Se supune la vot  şi cu 14 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 4/2016. 

Dl Preşedinte întreabă dacă mai sunt probleme la ordinea de zi şi nemaifiind declară şedinţa 

închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal spre cele legale. 

              

 

           Preşedinte,                                                                        Secretar, 

          Rusea Constantin                                                            Szinatovici Dan 


