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  Catre, 

INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL BRASOV 

dezvoltare@prefecturabrasov.ro 

 

Ref: verificare, identificare si eliminare obstacole in libera circulatie a persoanelor, a 

serviciilor, marfurilor si capitalurilor, precum si libertatea de stabilire. 

 
 DISPOZITIILE EMISE SI ADOPTATE IN CURSUL LUNII DECEMBRIE ANUL 2015 

Nr. 

Crt. 

Dispozitia 

Nr. 

Data Titulatura dispozitiei 

1 309 02.12.2015 Pentru incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

gaze naturale a d-nei Antal Angela, stabilit prin dispozitia 

nr.236/30.10.2015. 

2 310 02.12.2015 Privind actualizarea Comitetului Local pentru Situatii de 

Urgenta al Orasului Ghimbav. 

3 311 10.12.2015 Dispozitie de incetare a drepturilor de alocatie de sustinerea 

familiei a dnei Grosu Florina Iuliana. 

4 312 11.12.2015 Privind acordarea tichetului social in cadrul programului 

“Pentru Suflet” – CRACIUN 2015. 

5 313 11.12.2015 Privind numirea comisiei de inventariere a elementelor de 

natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de 

orasul Ghimbav in anul 2015. 

6 314 11.12.2015 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

gaze naturale. 

7 315 11.12.2015 Pentru aprobarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu 

gaze naturale. 

8 316 11.12.2015 Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor cuvenita 

reprezentantului legal al copilului cu handicap grav. 

9 317 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Mondoc Stelian incepand cu data de 

01.12.2015 

10 318 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 



noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Mondoc Monica incepand cu data de 

01.12.2015 

11 319 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na  Sincan Doina incepand cu data de 

01.12.2015 

12 320 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Virag Gherghita incepand cu data de 

01.12.2015 

13 321 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Durna Elena incepand cu data de 

01.12.2015 

14 322 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Baciu Ion Fanica incepand cu data de 

01.12.2015 

15 323 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Lazar Valentin incepand cu data de 

01.12.2015 

16 324 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Duicu Romulus Teofil incepand cu data 

de 01.12.2015 

17 325 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Popescu Adrian  incepand cu data de 

01.12.2015 

18 326 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Grosu Florina Iuliana  incepand cu 

data de 01.12.2015 

19 327 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Ripianu Dan incepand cu data de 

01.12.2015 

20 328 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Cacaina Rodica Floredana incepand 

cu data de 01.12.2015 

21 329 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Enea Mihaela  incepand cu data de 



01.12.2015 

22 330 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Florea Simona Iuliana incepand cu 

data de 01.12.2015 

23 331 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Vladau Sanda  incepand cu data de 

01.12.2015 

24 332 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Geogean Ana Alina incepand cu data 

de 01.12.2015 

25 333 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Tanase Maria  incepand cu data de 

01.12.2015 

26 334 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Enache Nicoleta Alina incepand cu 

data de 01.12.2015 

27 335 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Plopu Maria Magdalena  incepand cu 

data de 01.12.2015 

28 336 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Croitoru Adriana incepand cu data de 

01.12.2015 

29 337 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Butura Liliana incepand cu data de 

01.12.2015 

30 338 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Apostu Loredana Georgiana incepand 

cu data de 01.12.2015 

31 339 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Pascu Gina Cristina incepand cu data 

de 01.12.2015 

32 340 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Hudita Ana Maria  incepand cu data 

de 01.12.2015 

33 341 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 



noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Lukacs Violeta incepand cu data de 

01.12.2015 

34 342 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Szinatovici Dan  incepand cu data de 

01.12.2015 

35 343 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Stoian Maria Simona incepand cu data 

de 01.12.2015 

36 344 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Selariu Maria Cornelia incepand cu 

data de 01.12.2015 

37 345 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Fliundra Cornelia incepand cu data de 

01.12.2015 

38 346 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru Fetcu Monica Daniela  incepand cu data de 

01.12.2015 

39 347 17.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Costin Lorena Daliana  incepand cu 

data de 01.12.2015 

40 348 17.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Florea Corina Elena incepand cu data 

de 01.12.2015 

41 349 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Dumbrava Mioara  incepand cu data 

de 01.12.2015 

42 350 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Dragan Laura Giluena  incepand cu 

data de 01.12.2015 

43 351 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Cojenelu Elena  incepand cu data de 

01.12.2015 

44 352 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Irimie Marin Ion  incepand cu data de 



01.12.2015 

45 353 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Dumitru Spiridon Daniel incepand cu 

data de 01.12.2015 

46 354 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Crismaru Claudia Elena  incepand cu 

data de 01.12.2015 

47 355 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru  dl Padurean Gheorghe incepand cu data de 

01.12.2015 

48 356 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Aldulea Sorin Nicolae incepand cu data 

de 01.12.2015 

49 357 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Butura Ioan incepand cu data de 

01.12.2015 

50 358 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Antonescu Alina Gabriela incepand cu 

data de 01.12.2015 

51 359 17.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al indemnizatiei lunare 

pentru dl Toma Dorel incepand cu data 01.12.2015. 

52 360 18.12.2015 Privind acordarea tichetului social in cadrul programului 

“Pentru Suflet” – Craciun 2015 

53 361 22.12.2015 Privind incetarea raportului de serviciu al d-nei Dragan 

Laura Giluena prin eliberare din functia publica de executie 

de politist local, clasa III, gr. superior, gradatia 5, clasa de 

salarizare 33. 

54 362 22.12.2015 Privind incetarea raportului de serviciu al d-lui Aldulea 

Sorin-Nicolae prin eliberare din functia publica de executie 

de politist local, clasa III, gr. asistent, gradatia 3, clasa de 

salarizare 25 

55 363 22.12.2015 Privind incetarea contractului individual de munca al d-lui 

Popescu Adrian- referent IA, clasa de salarizare 15 

56 364 22.12.2015 Privind acordarea tichetului social in cadrul programului 

“Pentru Suflet”- Craciun 2015 

57 365 22.12.2015 Privind acordarea de prestatii financiare exceptionale 

58 366 22.12.2015 Privind acordarea de prestatii financiare exceptionale 

59 367 22.12.2015 Privind modificarea contractului individual de munca al d-

lui Duicu Romulus – Teofil prin schimbarea functiei 



60 368 22.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al indemnizatiei lunare 

pentru dl. Horgos Vasile incepand cu data de 01.12.2015 

61 369 22.12.2015 Privind majorarea cu 10% fata de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Firastrau Liviu Nicolae  incepand cu 

data de 01.12.2015 

62 370 28.12.2015 Privind aprobarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru 

adultul cu handicap grav. 

63 371 28.12.2015 Privind aprobarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru 

adultul cu handicap grav. 

64 372 28.12.2015 Privind incetarea indemnizatiei lunare de insotitor cuvenita 

adultului cu handicap grav. 

65 373 30.12.2015 Privind aprobarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru 

adultul cu handicap grav. 

66 374 30.12.2015 Privind aprobarea indemnizatiei lunare de insotitor pentru 

adultul cu handicap grav. 

67 375 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Petre Aurica – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

68 376 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Andrei Niculina – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

69 377 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Astefanoaie Nicoleta – asistent 

personal incepand cu data de 01.12.2015. 

70 378 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Fedot Doina – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

71 379 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl State Viorel – asistent personal incepand 

cu data de 01.12.2015. 

72 380 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Dani Gizella – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

73 381 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Mocanu Iuliana – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

74 382 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 



septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Trandafir Gabi - Loredana – asistent 

personal incepand cu data de 01.12.2015. 

75 383 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Pirlia Dorinel – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

76 384 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru dl Tistuleasa Ilie – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

77 385 30.12.2015 Privind majorarea cu 25% fata de nivelul acordat pentru luna 

septrmbrie 2015 a cuantumului brut al salariului de baza 

lunar brut pentru d-na Bali Liliana – asistent personal 

incepand cu data de 01.12.2015. 

 
HOTĂRÂRILE EMISE SI ADOPTATE ÎN CURSUL LUNII DECEMBRIE ANUL 2015 

Nr. 

Crt. 

Hotărârea 

Nr. 

Data Titulatura hotărârii 

1 134 07.12.2015 Privind alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce 

lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna 

decembrie 2015. 

2 135 07.12.2015 Privind aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 

09.11.2015 

3 136 07.12.2015 Privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 

07.12.2015 

4 137 07.12.2015 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015. 

5 138 07.12.2015 Privind aprobarea contului de executie aferent trimestrului 

IV al anului 2015. 

6 139 07.12.2015 Pentru modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 

122/29.10.2015 privind stabilirea taxelor si impozitelor 

locale pentru anul fiscal 2016. 

7 140 07.12.2015 Privind anularea creantelor fiscale restante de pana la 40 de 

lei, ale persoanelor fizice si juridice, aflate in sold la data de 

31.12.2015. 

8 141 07.12.2015 Pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/14.10.2015. 

9 142 07.12.2015 Privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant 

din localitatea Ghimbav pentru anul scolar 2016 – 2017. 

10 143 07.12.2015 Privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 

9049/29.11.2010 incheiat cu medic primar in specialitatea 

medicina de familie dr. Butum Nadia Maria. 

                Primar,                                                                                Secretar, 

                Toma Dorel                                                                        Szinatovici Dan          


