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Proces verbal 

întocmit astăzi 31.01.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinară 

 

 

 Prezenţi fiind: Vornicu Sorin, Neagoe Mihai,  Parascan Marius, Hârdea Dragan Vasilica Larisa, 

Birsan George, Coltea Gabriela, Cuşai Daniel, Dermengiu Melania,  Horgos Vasile, Fluieras Marian, 

Danciu Dorin, Samson Liviu, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Fliundra Ionel. 

Absenţi fiind: Nu sunt. 

Sedinţa este prezidată de d-na Colţea Gabriela  

 Din partea primăriei participă: dl. secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-na Antonescu 

Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei de indata a Consiliului 

Local al Orasului Ghimbav din data de 15.12.2016, a procesului – verbal al sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 22.12.2016 si a procesului verbal al sedintei 

extraordinare a Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 09.01.2017, 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a Consiliului Local 

al Orasului Ghimbav din data de 31.01.2017, 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Consiliului Local Ghimbav de acordare 

a unui sprijin financiar unitatilor de cult din localitatea Ghimbav, apartinand cultelor religioase 

recunoscute din Romania, 



4.Proiect de hotarare privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului proprietatea Orasului 

Ghimbav situat in Ghimbav str. Lunga, nr. 69 reprezentand imobil „spatii administrative” in imobil 

reprezentand „policlinica”, 

5. Proiect de hotarare privind atribuirea unui spatiu si a dotarilor necesare pentru activitatea 

Viceprimarului Orasului Ghimbav. 

La sedinta este prezenta si TV MIX Brasov. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.2/2017. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant din localitatea 

Ghimbav pentru anul scolar 2017 – 2018. 

2. Proiect de hotarare privind ajustarea tarifelor la activitati specifice de salubritate. 

Dl Horgos invoca faptul ca nu s-a respectat legea cu privire la convocarea sedintei, respectiv nu a 

fost convocat in scris cu 3 zile inainte si problemele supuse dezbaterii nu intrunesc conditii de 

urgenta. 

Dl Secretar raspunde ca el a realizat convocarea in prima zi lucratoare dupa ce a primit 

solicitarea de convocare a consiliului. 

D-ra Antonescu considera ca este legala convocarea fiind solicitata in termen sedinta. 

Dl Fliundra arata ca solicitarea s-a depus in termen si ca subiectele au caracter de urgenta. 

Dl Horgos solicita pozitia secretarului. 

Dl Secretar da raspuns ca nu se respecta prevederile legale cu privire la convocarea sedintei 

extraordinare. 

Dl Fliundra arata ca nu se doreste a se convoca sedintele in caracter extraordinar deoarece 

asteapta sa convoace sedintele dl primar, dar daca acesta nu convoaca, consiliul trebuie convocat  

deoarece sunt probleme de discutat. 

Dl Birsan arata ca daca dl primar nu doreste sedinte, consilierii se vor convoca lunar in sedinte 

extraordinare. 

Dl Fliundra si Samson solicita a se convoca sedintele in concordanta cu legea pentru a putea 

analiza proiectele si a vota in cunostinta de cauza. 

Dl Samson arata ca, de exemplul, proiectul de la pct.4 putea fi discutat inainte in comisii. 



Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi si cu 8 voturi pentru si 7 impotriva se aproba HCL 

nr.3/2017. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se solicita punctul de vedere al comisiei culturale. 

Dl Vornicu arata ca s-a dorit ca in timp cultele religioase sa se adreseze cu cereri care sa poata fi 

analizate si a se putea asigura finantarea. 

Dl Fliundra arata ca regulamentul este in concordanta cu legislatia in domeniu si o data pe an 

cultele sa se adreseze cu cereri. 

Dl Danciu intreaba de cand se va aplica, deoarece justificarile trebuiesc prezentate pana la 31.12. 

Dl Horgos intreaba cine au fost initiatorii si specifica ca in Ghimbav nu sunt numai 3 culte. 

Anunta ca nu v-a vota deoarece trebuia analizat cu atentie. 

Dl Rusea arata ca grupul PNL +PER+PV a propus 3 proiecte si grupul PSD a propus doua. Se 

intreaba cand au avut ei timp sa le analizeze. 

Dl Neagoe arata ca si aseara se puteau lectura proiectele, daca se dorea. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 5 impotriva (grupul PSD) se aproba HCL nr.4/2017. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Dl Fliundra arata ca in campania electorala s-a propus realizarea unei policlinici care se impune 

la nivelul localitatii. Considera ca daca imobilul este la rosu nu este prea dificil si costisitor sa se 

obtina avizele necesare. 

Arata ca sunt deja 3 sedii administrative ale primariei. 

Dl Parascan considera ca daca sunt inconveniente in realizarea unei policlinici se pot realiza 

macar cabinete medicale, el consultandu-se cu colegi care s-au aratat interesati. 

Dl Samson considera ca trebuie gasit un loc adecvat si nu sa se inghesuie o policlinica in spatiile 

inghesuite din curte. 

Acest lucru se poate face la inceput de an bugetar. 

Dl Birsan arata ca ideal ar fi sa existe o policlinica de la zero, dar in centrul localitatii este cam 

greu de gasit locatie. Considera ca schimbarea de destinatie ar fi mai usoara si mai rapida de 

realizat. Considera ca este un pas pentru moment si intr-un viitor apropiat sa se identifice si sa se 

realizeze o policlinica adecvata. 

Considera ca intre anumite ore se pot realiza modificarile in cauza. 

Dl Secretar prezinta punctul de vedere conform Referat cu privire la refuzul de viza de legalitate. 



Dl Horgos se intreaba cine va plati consultatiile si cine le va deconta. 

D-na Dragan arata ca exista medici care au contract cu casa de asigurare. 

Arata ca angajatii primariei isi desfasoara activitatea in spatii care nu respecta standardele si de 

aceea s-a propus centrul multifunctional. 

Dl Parascan considera ca se pot face initial cabinete medicale pana la realizarea unei policlinici. 

D-na Dragan arata ca se doreste realizarea spatiilor medicale acum. 

Dl Fliundra arata ca in noiembrie 2016 au fost bugetate o serie de studii care nu au fost 

contractate. Se doreste realizarea unei policlinici si exista si alte spatii la parterul blocului din str. 

Victoriei. 

Dl Samson considera ca lucrarile trebuiesc realizate cu discernamant in sensul ca trebuie 

identificat un teren si realizat un proiect ulterior. 

Dl Birsan doreste a se consemna ca la partea din axul 3 pana in 13 si la etaj din axul 6 pana in 

axul 10 se doreste schimbarea destinatiei imobilului. 

Dl Samson considera ca spatiile administrative ale primariei nu sunt corespunzatoare pentru 

cetatenii si investitorii cu care se colaboreaza. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 3 impotriva si 2 abtineri (Coltea, Horgos, Samson –

mpotriva) (Dansiu si Fluieras – abtineri) se aproba HCL nr. 5/2017. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Dl Fliundra considera ca viceprimarul pentru functionarea aparatului trebuie sa beneficieze de un 

spatiu adecvat. Dl Primar trebuie sa duca la indeplinire hotararile consiliului si in caz contrar este 

caz penal, fiind abuz de putere. Aceeasi este  situatia si masinei care este folosita de un consilier 

care a fost viceprimar. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 3 abtineri (Horgos, Samson, Danciu) se aproba HCL nr. 

6/2017. 

Se trece la punctul 1 suplimentat respectiv, Proiect de hotarare privind aprobarea 

Retelei scolare a unitatilor de invatamant din localitatea Ghimbav pentru anul scolar 2017 – 

2018. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.7/2017. 

Se trece la punctul 2 suplimentat respectiv, Proiect de hotarare privind ajustarea 

tarifelor la activitati specifice de salubritate. 

Dl Secretar da unele lamuriri. 



Dl Fluieras considera ca este o crestere prea mare. 

Dl Parascan considera ca trebuie amanat proiectul si reprezentantii societatii sa vina sa dea 

lamuriri. 

Se supune la vot si cu 14 voturi impotriva si 1 abtinere (Dl Horgos) se respinge. 

D-na 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, 

         Coltea Gabriela                                                                            Szinatovici  Dan 


