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Proces verbal 

întocmit astăzi 10.02.2016 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 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, Fluieras Marian. 

Absenţi fiind: Nu sunt. 

Sedinţa este prezidată de dl. Samson Liviu. 

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

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

 

  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 februarie 2016,  

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 28.01.2016,  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consilului 

Local al Oraşului Ghimbav din data de 10 februarie 2016,  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016,  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea 

de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de 

interes general,   

6. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al Oraşului Ghimbav,  

7. Proiect de hotarare privind modificarea Statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului Orasului Ghimbav, 

8. Diverse. 

Din partea scolii participa si d-na contabil Ohaci Andreea. 

Se trece la punctul 1. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 

16/2016. 



Se trece la punctul 2. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.17/2016. 

Se trece la punctul 3. 

Dl Primar anunta ca retrage proiectul de la punctul 7. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 

18/2016. 

Se trece la punctul 4. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1, 2. 

Comisia nr. 3 a propus amendament ca suma prevazuta la anexa 5 pct 1.3. suma de 3 

milioane sa fie redirectionata pentru achizitii imobile – terenuri. 

D-na contabil face unele precizari referitor la termenul in care trebuiesc puse in opera 

lucrarile pentru care s-au aprobat Studii de fezabilitate. 

Comisia nr.3 retrage amendamentul si propune ca din anexa 5 pct 1.1 sa se diminueze 

suma cu 2 mil lei si sa se majoreze pozitia din aceeasi anexa nr. 1.2. cu aceasi suma. 

Se supune amendamentul la vot cu 11 voturi pentru si 4 impotriva se aproba 

amendamentul. 

Se supune la vot proiectul cu amendament si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva 

se aproba HCL nr. 19/2016. 

Se trece la punctul 5. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1 si 2.  

La Comisia nr. 1 s-a propus amendament la Program  -Cap. Criterii si conditii de 

acces la fonduri – litera m) sa aiba urmatoarea formulare “ ponderea sportivilor pe fiecare 

ramura in parte sa fie de cel putin 80% formata din cetateni cu domiciliul stabil in loc 

Ghimbav.” 

Dl Avram subliniaza ca pentru a avea obiective indraznete trebuie sa se asigure si un 

buget corespunzator. 

Dl Secretar anunta ca cei care au interes in cauza sa se abtina de la vot. 

Comisia nr. 1 reformuleaza amendamentul in sensul ca se va propune un plafon de 

minim 50% pe fiecare ramura sportiva. 

Se voteaza amendamentul cu 14 voturi pentru si 1 abtinere se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (dl Avram nu participa 

la vot) se aproba HCL nr. 20/2016. 

Se trece la punctul 6. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1 si 3. 



Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 

21/2016. 

Se trece la punctul diverse. 

Dl Axinte solicita pietruirea  tuturor strazilor in Cartierul Florilor. Solicita repararea 

trecerii peste calea ferata. 

D-na Coltea intreaba daca s-a rezolvat cu aparatul foto. Sesizeaza faptul ca, cornul 

primit la scoala este vechi. Anunta ca in 27 februarie se va organiza “ Balul portului 

popular” la ora 18.00. 

Dl Avram sesizeaza ca langa stadion s-a surpat trotuarul. 

Dl Vecinu solicita indreptarea strazii de la Mucava. Solicita o discutie cu cei care 

intocmesc Studiu de iluminat inteligent. 

Dl Parascan solicita constructia unui panou de catarat. Solicita mutarea trecerii de 

pietoni dintre blocuri langa DN1. Solicita infiintarea unui cabinet medical la Scoala. 

Intreaba care este stadiul aeroportului. 

Dl Neagoe solicita decolmatarea Paraului Ghimbasel. Solicita ca la refacerea 

trotuarelor sa nu se prevada coborari in dreptul fiecarei intrari in curti. Solicita demers la 

CFR pentru reducerea numarului de sine in dreptul garii si strazii Noua. 

Dl Petrescu solicita atentionarea proprietarilor de caini sa nu polueze spatiile publice. 

Dl Cernea intreaba daca se depun cereri pentru locuintele sociale. 

Dl Vornicu intreaba daca s-au facut verificari la Silva Carpat de catre Garda de 

Mediu. Solicita marirea vitezei internetului din parcul primariei. 

Dl Toader solicita adresa la CFR de montare a unui panou la trecerea de nivel de cale 

ferata deoarece bate soarele si nu este vizibilitate si trasarea corecta a DJ 103 C cu DN 1.  

Dl Rusea solicita ca cei care toaleteaza pomii sa le dea o forma adecvata. 

Dl Viceprimar de unele raspunsuri. 

Dl Samson solicita schimbarea bancilor vechi cu altele cu design modern. 

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, 

          Samson Liviu                                                            Szinatovici Dan 


