
PROCES VERBAL 

Din 19.01.2021 

 

 

           Sedinta este deschisa de catre dl. Secretar general al comunei Ganeasa ,Lupu Vasile, care 

aduce la cunostinta consilierilor locali preluarea atributiilor de primar de catre dl. Viceprimar 

,Burcea Marian. In continuare , este prezentata demisia d.lui consilier local Petre Iordan.Intrucat 

dl. Petre Iordan era presedintele sedintelor Consiliului Local, se propune desemnare d.lui Preda 

Costinel , ca presedinte de sedinta a consiliului local pentru o perioada de 3 luni.Toti cei prezenti 

sunt de acord in unanimitate. 

          Dl. Presedinte de sedinta , Preda Costinel ,prezinta ordinea de zi , care este supusa votului 

celor prezenti si aprobata in unanimitate.        

1. Proiect de Hotarare privind serviciile de colectare deseuri menajere in anul 2021. 

Dl. Primar ,Burcea Marian ia cuvantul si prezinta prelungirea contractului pentru 

salubrizare,respectiv colectare deseuri menajere pentru urmatoarele 6 luni cu Sc 

Supercom SA, cu aceleasi obligatii contractule ca si vechiul contract.Se supune la vot 

si este aprobat in unanimitate de catre cei prezenti. 

2. Este prezentat in continuare Proiectul de Hotarare privind modificarea organigramei 

si a statului de functii aferente aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Ganeasa, avand 2 subcapitole , astfel : 

a ) In cadrul Biroului  Politie locala , se infiinteaza functia publica de executie de 

Politist Local , clasa I , grad profesional debutant. Se supune la vot iar proiectul este 

respins cu 3 voturi PENTRU , 2 ABTINERI si 7 IMPOTRIVA. 

b ) Se infiinteaza functia contractuala de conducere de Administrator public , in conf. 

Cu art. 244 din OUG 57/2019 privind Codul Admnistrativ,corespunzatoare a 

activitatii aparatului de specialitate al primarului si a serviciilor publice de interes 

local. Se supune la vot iar proiectul este respins cu 2 voturi PENTRU SI 10 voturi 

IMPOTRIVA.  

          

  Deoarece nu au mai fost alte probleme de discutat presedintele  declara  sedinta inchisa. 

           Drept pentru care s-a incheiat prezentul Proces – Verbal  

 

Presedinte de sedinta 


