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Proces verbal 

întocmit astăzi 28.02.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinară 
 

 Prezenţi fiind: Vornicu Sorin, Neagoe Mihai, Hârdea Drăgan Vasilica Larisa, Dermengiu 

Melania, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Parascan Marius, Bîrsan George, Fliundra Ionel, 

Horgoş Vasile, Fluieraş Marian. 

Absenţi fiind: Danciu Dorin (plecat din localitate), Colţea Gabriela, Cuşai Daniel, Samson 

Liviu. 

Sedinţa este prezidată de dl  Fluieras Marian. 

 Din partea primăriei participă: Secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-na Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuintelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în 

lista finală de priorităţi, aprobată prin HCL nr. 144/2017. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu:  

1. Proiect de hotărâre pentru înfiinţarea unor noi staţii publice pentru curse regulate de 

persoane în regim judeţean. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 29/2016, privind numirea Comisiei 

speciale de analiză şi verificare a modului de respectare a destinaţiei fondurilor alocate 

unităţilor de cult şi justificarea acestora. 

Se supune la vot ordinea de zi şi cu 11 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1, 2 si 3. 

Se supune la vot ordinea de zi şi cu 11 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă. 

Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru şi 1 împotrivă (Horgoş) se aprobă HCL nr. 19/2018. 

Se trece la primul punct suplimentat. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiilor nr. 1, 2, 3. 

Dl Fliundra anunţă că urma să contacteze reprezentanţii firmei şi să-i invite la şedinţă, dar aceştia 

sunt plecaţi din ţară. A rămas ca întalnirea să aibă loc luni la Consiliul Judeţean având în vedere că 

aceştia aprobă locaţiile de traseu. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 20/2018. 

Se trece la al doilea punct suplimentat. 

D-na Consilier juridic dă unele lamuriri. 

Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru şi niciunul împotrivă se adoptă HCL nr. 21/2018. 

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

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

              Preşedinte,                                                                                        Secretar, 

        Fluieras Marian                                                                            Szinatovici  Dan 


