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Proces verbal 

întocmit astăzi 24.05.2016 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

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

Daniel,  Axinte Simion, Cernea Cristian, Samson Liviu, Parascan Marius, Toader Rausch 

Adrian, Petrescu Vlad, Rusea Constantin, Colţea Gabriela, Fluieras Marian. 

Absenţi fiind: Neagoe Mihai. 

Sedinţa este prezidată de dl. Vornicu Sorin.  

 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 mai 2016,  

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

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 21.04.2016,  

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

Local al Oraşului Ghimbav din data de 24 mai 2016,  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local 

pe anul 2015,  

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de tragere a creditului contractat 

la CEC Bank SA aferent Contractului de finanţare rambursabilă nr. 5216/30.06.2014 în 

valoare de 30.000.000 lei,  

6. Proiect de hotărâre privind aprobare acord de principiu al Oraşului Ghimbav pentru 

acordarea unui ajutor de stat regional societăţii S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL 

pentru sprijinirea investiţiilor iniţiale realizate în parcurile industriale,  



7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către dna Rusu Oana 

Ramona,  

8. Proiect de hotărâre privind darea acordului de principiu pentru efectuarea unui 

schimb de teren aparţinând domeniului privat al Oraşului Ghimbav cu teren proprietatea 

privată a S.C. RED UTIL SRL,  

9.  Diverse. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă HCL nr. 60/2016. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă HCL nr. 61/2016. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă HCL nr. 62/2016. 

La sedinţă participă un grup de pensionari din str. Fabricilor nr. 44. Solicită sprijin 

pentru întabularea apartamentelor care le-au cumpărat de la S.C. Transilana. 

La ora 16.10 participă la şedinţă şi d-na Colţea Gabriela 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă HCL nr. 63/2016. 

D-na Contabil anunţă că s-a modificat trimestrialitatea la buget pentru plata 

consumului electric şi gaz metan. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot şi în unanimitate se aprobă HCL nr. 64/2016. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

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

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere (dl Vecinu) se aprobă HCL nr. 

65/2016. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr 1. 

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

66/2016. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

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

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

67/2016. 

Se trece la punctul Diverse. 

Se prezintă raportul privind activitatea asistenţilor personali. 



Dl Secretar solicită consilierilor să-şi întocmească declaraţiile de avere şi de 

interese, până la sfârşitul lunii. 

Se dă citire solicitării Postului de poliţie Ghimbav pentru identificarea unei 

suprafeţe de teren pentru amenajarea unei pieţe agroindustriale. 

Dl Axinte ridică problema trecerii peste calea ferată, repararea acesteia. 

Solicită montarea  unui indicator de staţionare interzisă pe str. Lungă nr.2. 

D-na Colţea adresează un cuvânt de bine consilierilor cu ocazia ultimei şedinţe a 

acestuia. 

Dl Samson ridică problema Zilelor Oraşului. 

D-na Contabil anunţă cum se va organiza ziua de 1 iunie şi prezintă caietul de 

sarcini al organizării zilelor oraşului. 

Dl Avram solicită montarea limitatoarelor de viteză în zona Postului de poliţie. 

Dl Parascan solicită schimbarea panoului de la Skate-park deoarece este rupt. 

Dl Petrescu ridică problema canalizării pluviale din zona str. Fagaraşului la ieşire 

spre Codlea pe partea dreaptă. 

Dl Cernea solicită amenajarea unui trotuar între zona Casa Albă – Biserică. 

Dl viceprimar dă unele răspunsuri. 

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, 

        Vornicu Sorin                                                                    Szinatovici Dan 


