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Proces verbal 

întocmit astăzi 11.05.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 

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

Melania, Fluieraş Marian, Danciu Dorin, Samson Liviu, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, 

Colţea Gabriela, Parascan Marius, Cuşai Daniel, Bîrsan George, Fliundra Ionel 

Absenţi fiind: Horgos Vasile (concediu medical – operat). 

Sedinţa este prezidată de dl Danciu Dorin.  

 Din partea primăriei participă:Primar Toma Dorel, secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-

na Antonescu Alina, contabil sef Geogean Alina, consilier juridic Apostu Loredana. 

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 2017, 

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

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 26.04.2017, 

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

Oraşului Ghimbav din data de 11 mai 2017, 

4.   Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor şcolare în anul şcolar 2016/2017 – 

semestrul II precum şi a cuantumului acestora,   

6.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului I al anului 

2017, 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 

2016,  



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 

Primarului Oraşului Ghimbav,  

10. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului 

înscris în CF nr. 103369/Ghimbav, nr. top 805/1/1,  

11.  Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului 

înscris în CF nr. 103370/Ghimbav, nr. top 805/2, 

 12. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului 

înscris în CF nr. 103372/Ghimbav, nr. top 805/3, 

 13. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului 

înscris în CF nr. 103473/Ghimbav, nr. top 806,  

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al 

Oraşului Ghimbav şi în administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului înscris în CF nr. 

3033/Ghimbav, nr. top 552/1 şi nr. top 553/1,  

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Chipăilă Robert Daniel, 

 16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stîngă Florin Cornel şi a dnei Stîngă 

Luminiţa, 17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Vasu Claudiu Gheorghe şi a 

dnei Vasu Viorica Elena, 

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Oraşului Ghimbav 

pentru perioada 2014 – 2024 - actualizare pentru anul 2016 în corelare cu SIDU pol de creştere 

Braşov,  

19. Proiect de hotărâre pentru revocare  HCL nr. 64 din 21.08.2014 privind aprobarea 

participării Oraşului Ghimbav la constituirea Asociaţiei “Valea Oltului Braşov - Grup de 

Acţiune Locală” (AVOB - GAL), în calitate de membru fondator, în vederea aplicării la 

procesul de selecţie organizat în sesiunile viitoare ale PNDR,  Axa IV - Leader, exerciţiul 

financiar 2014 – 2020,  

20.  Proiect de hotărâre privind aderarea Oraşului Ghimbav la Convenţia Europeană a 

Primarilor,  

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL Ghimbav nr. 48/31.10.2016 privind 

vânzarea unei suprafeţe de teren către dna Bonaţ Bianca Georgeta, 

 22. Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei Pentru Copii Abandonaţi de la plata 

impozitului pe clădire şi teren aferent anului 2017,  

23. Proiect de hotărâre privind scutirea Asociaţiei Samariteanul Milos de la plata impozitului pe 

clădire şi teren aferent anului 2017,  

24. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 50% la plata impozitului pe clădire şi teren aferent 

anului 2017 datorat de dl Porumb Gheorghe,  

25. Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plată dlui Urse Ionel Floarea,  

26.  Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plată dnei Lascu Floarea,  

27. Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plată dnei Apostu Rodica,  

28. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la activităţile specifice de salubrizare,  

29. Proiect de hotărâre privind acordare facilităţi fiscale către S.C. ICCO Parc Industrial SRL,  



30. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren aparţinând domeniului privat al 

Oraşului Ghimbav cu teren proprietatea privată a S.C. RED UTIL SRL,  

31.  Proiect de hotărăre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Realizarea unui sistem de 

colectare a deşeurilor, inclusiv subteran, la nivelul Oraşului Ghimbav”,  

32. Proiect de hotărăre privind aprobare DALI – Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţie „Reabilitarea străzii Pieţii, Oraşul Ghimbav, Judeţul Braşov”  

33. Diverse.    

 

La sedinta participa si reprezentanti ICCO Parc Industrial (dl Calin Costan, dir. Palasan 

Horatiu, avocat Botezatu), dl Manzala, dl Tinca Adrian, dl Morosanu Ghe, arhitect Otilia Craita 

si D-na contabil Scoala Gimnaziala Ghimbav Ohaci Andreea. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.41/2017. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se supune la vot ordinea de zi cu 13 voturi pentru si o abtinere (Birsan), se aproba HCL 

nr. 42/2017. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se supune la vot  si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba HCL nr. 43/2017. 

Dl Presedinte solicita a se da cuvantul d-nei arhitect Otilia Craita, care prezinte un proiect 

de amenajare a Casei parohiale,  un centru multifunctional. 

Se da cuvantul acesteia care prezinta solutia. 

Dl Botezatu solicita adoptarea unui proiect de hotarare pentru combaterea capuselor si a 

altor insecte daunatoare. 

Dl Manzala arata ca este in sala ca si executant al unui proiect Regio pentru realizarea 

unui album de prezentare al orasului. 

Dl Fliundra solicita ca albumul sa fie prezentat in faza de proiect. 

Dl Costan arata ca sunt prezenti pentru a putea prezenta detalii la punctul 29 de pe 

ordinea de zi. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

D-na Contabil solicita un numar de amendamente: 

1. Anexa 3 cap. 3 poz.2 suplimentare cu 85.000 lei, cu redenumirea S.F. 

2. Anexa 4 cap. 5, se adauga o noua pozitie. 

 



 

PUZ – DN – iesirea spre Codlea – 30.000 lei 

3. Suplimentarea cu 50.000 lei la anexa 3 cap VI – obiectiv Extindere canalizare str. 

Lamaitei. 

Sumele propuse se  asigura prin diminuarea cu 165.000 lei de la achizitii imobile cap I anexa 3. 

Grupul PNL – PER- PV are un numar de amendamente. 

1. La punctul executari bunuri servicii, reduc cu 15.000 lei de la carburanti lubrifianti, iau 15.000 

transfer la amend 14 +15. 

2. La piese de schimb din cap. Autoritati Publice I, se diminueaza cu 5 mii lei si se transfera la 

amendamentul 8. 

3. La cap I posta telecomunicatii se diminueaza cu suma de 80 mii si se transfera la amend. 33 +5. 

4. Sa se reduca cu 75.000 de la cap I – cheltuieli judiciare care sa se transfera la amend.8. 

D-na contabil arata ca deja s-au cheltuit sume care depasesc sumele ramase, conf contract care se 

afla in derulare. 

Dl Fliundra arata ca a cerut contractele pentru a putea bugeta sumele, pe care nu le-a primit.  

5. La obiecte de inventar suplimenteaza cu 40.000 lei surse de la amend.3.  

6. Deplasari – diminuare cu 56 mii cu transfer la amend. 13 +26 

7. La cap I – pregatire profesionala reducere cu 30 mii cu transfer la amend 8a. 

8. La cap I – Asociatii si fundatii suplim cu 5 mii lei de la amend 2. 

8a. La cap I la chelt. de capital, prevederea achizitionarii a doua autoturisme Duster cu val tot 160 

mii lei cu asigurarea sumelor de la amend 4 +7. 

9. La cap I  - achizitii imobile suplimentarea la valoare 4915 mii lei cu asigurarea sumelor de la 

amend. 3, 28, 32. 

10. La cap I chelt de capital diminuarea obiectivului 10 cu transferul sumelor la amend 25. 

11. Retragerea finantarii de la obiectivul 11 cap I cu transferul sumelor la amend. 16, 18, 21, 25. 

12. Retragerea finantarii de la obiectivul 13 cap.I cu transferul sumelor la amend 19, 20. 

13. La cap I introducerea obiectivului calculator si multifunctional ptr biroul consilierilor locali in 

val 6 mii lei de la amend 6,  

Ordine Publica si Siguranta Nationala – bunuri servicii. 

14. Suplimentare cheltuieli capital cu obiectivul – PC, monitor si imprimanta cu val de 5 mii lei de la 

amend nr.1. 



15. Suplimentare cheltuieli capital cu ob. –telefoane mobile de servicii – 4 buc cu val 10 mii lei de la 

amend 1 la cap V – introducerea alin. posta si telecomunicatii cu 5 mii lei.                             

Scoala generala – cap VI 

16. La cheltuieli de capital se reduc nr de buc de multifunctionale la 6 si se majoreaza suma la 20 mii 

de la amend 11. 

17. La cheltuieli de capital se introd. Obiectivul – achizitii laptopuri 26 buc cu suma de 52 mii lei de 

la amend 31. 

18. La cheltuieli de capital se introd – obiectivul – table sport Board – 4 buc cu val 30 mii lei de la 

amend 11. 

19. La cheltuieli de capital se introd ob. – reparatie clasa „0” – cu val 100 mii lei cu asig sumelor de 

la amendamentul 12. 

20. La cheltuieli de cap se introd obiectivul – Reparatii capital – clasele I , II cu suma de 100 mii lei 

de la amend 12. 

21. Introd. SF +PT reparatii capitale clasele I –II cu suma de 70 mii lei, la chelt de capital de la 

amend 11. 

Cap IV Cultura, recreere, religie – bunuri servicii 

22. Obiecte de inventar se diminueaza la 40 mii lei cu transferul sumei la amend 26. 

23. 2.2. bunuri servicii – alte chelt. Reducere cu 400 (80 mii la zilele orasului, 62 mii la festivalul 

istoric, +5 mii pentru 1 iunie, 25 mii de la arborare steaguri, 50 mii de la port popular) cu transfer 

la amend 39. Dl Tinca arata ca pentru a putea realiza obiectivele de festivaluri, sumele sunt 

insuficiente pentru ca trebuiesc respectate anumite rigori in organizare. 

24. La chelt de capital diminuare cu 150 mii lei a obiectivului reamenajare sala de sport cu transfer 

la amend 30. 

Dl Primar arata ca a fost estimata suma conf ofertelor si daca se reduce nu se va putea realiza o 

lucrare calitativa. 

25. La chelt de capital introducere obiectiv – amenajare teren de sport tartan la Scoala mica cu suma 

de 330 mii lei de la amend.11 

26. La chelt de capital se introd obiect SF +PT amenajare terenuri sportive in or. Ghimbav cu suma 

de 60 mii lei de la amend 6 +22.  

Introducere parcuri zone verzi – bunuri servicii 

27. Reparatii  curente reducere cu 150 mii lei cu transf la amend 29. 



28. Alte chelt reducere cu 400 mii, cu trans la amend 9. 

D-na Contabil arata ca deja s-au cheltuit sume si se incalca Legea 273/2006. 

Dl presedinte considera ca daca s-ar fi discutat amendamentele in comisii s-ar fi clarificat multe 

aspecte. 

Dl Primar arata ca nu este nevoie de buget auster pentru ca se va deschide o noua platforma in 

parcul ICCO. 

Servicii religioase 

29. Suplimentare cu 150 mii la transfer pentru culte de la amend 27. 

Cap IX 

La chelt de capital se introduce un nou obiectiv 

30. SF + PUZ Casa de Cultura cu 150 mii cu alocare de la amend.24. 

D-na Contabil arata ca bugetul nu este incadrat corect pe capitole. 

Solicita ca luni sa-i fie prezentat de catre Cons Local bugetul in forma finala ca sa-l poata depune 

la finante. 

Dl Neagoe arata ca nu au avut bugetul din timp si nu l-au putut analiza corect si in liniste. 

Dl Fliundra arata ca au primit un vot politic si au solicitat sa fie consultati la intocmirea 

bugetului pentru a putea cuprinde in acesta si proiectele propuse de primar cat si de grupurile 

politice. 

Dl primar considera ca sunt proiecte comune si solicita a i se prezenta un proiect pe care nu l-a 

sustinut. Considera ca proiectele nu sunt ale unui partid politic ci ale cetatenilor localitatii. 

Dl Fliundra arata ca s-a aprobat anul trecut PUZ Casa de cultura si nu au fost realizate 

operatiunile de achizitii pentru acest obiectiv. 

Cap X Protectia mediului. 

31. La chelt de capital eliminarea obiectivului Proiectare realizare si sistem de colectare selectiva a 

deseurilor cu suma de 102 mii lei cu transfer la amend 17, 28. 

32. La chelt de capital eliminarea obiectivului” Realizare sistem colectare deseuri inclusiv subteran „ 

cu suma de 2900 mii lei cu transfer la amend 37, 40, 41. 

33. La chelt de capital introduce obiectiv nou SF utilitati str. Bisericii Romane, intre str Vlad Tepes 

si str.Mihai Viteazu, cu suma de 20 mii lei cu aloc. de la amend 3. 

34. Suplimentarea obiectivului utilitati Cartier Mucava cu suma de 19 mii lei de la amend 36. 

XI Transporturi 



35. Suplimentarea obiectivului la chelt de capital SF + PT Construire pod mobil zona Cuza Voda cu 

suma de 50 mii lei, de la amend 36. 

36. Diminuarea obiectivului Reabilitarea str. Pietii cu suma de 100 mii lei cu transf la amend 34, 35. 

37. Introd obiectivului SF +PT Drum de legatura Cartier Mucava – str Morii vila, cu 50 mii lei de la 

amend 32. 

38. Introd obiectiv SF+PT construire pasarela pietonala, paralela cu podul peste Ghimbasel de la 

DN1 cu val de 50 mii, de la amend 31. 

39. Introducere obiectiv – lucrari pietruire str Iosif Silimon cu val de 100 mii lei de la amend 23. 

40. Introducere obiectiv – lucrari executie trotuar de legatura intre DN 73 si Gradinita cu val de 30 

mii lei de la amend 32. 

41. Introducere obiectiv SF + PT Modernizare Stadion DN1 cu val 60 mii lei de la amend 32. 

Dl Fliundra arata ca atributul Cons local este de a aproba bugetul si daca trebuie asezate corect 

sumele, d-na contabil trebuie sa-si de-a concursul. 

D-na contabil arata ca cei care fac amendamente trebuie sa indice capitolele, subcapitolele, 

titlurile si alineatele potrivit legii. 

Dl Parascan considera ca trebuie prevazute sume pentru supraveghere video. 

Dl Fliundra considera ca trebuie realizat un proiect comun cu Politia locala pentru identificarea 

locatiilor. 

D-na Contabil arata ca din verificare bugetul este dezechilibrat. Acesta nu va putea fi intocmit si 

nu va putea fi depus la finante. 

Dl Fliundra propune a se vota amendamentele si sa spuna finantele daca este bun sau nu. 

Dl Presedinte propune amanarea votarii bugetului pentru echilibrarea lui. 

Se propune a se da cuvantul reprezentantilor ICCO – la pct 29. 

Dl Costan arata ca au facilitati de 1 mil anual dar firmele de pe platforma aduc la buget peste 6 

mil lei. Arata ca se doreste dezvoltarea in viitor si ca daca s-ar sista ajutorul vor fi in dezavantaj 

fata de alte parcuri si investitiile vor fi directionate inspre acestia. 

Arata ca in parc sunt peste 4.000 de angajati si se prefigureaza dublarea acestora. Deasemenea 

are presiuni de la alte comunitati de a dezvolta parcuri industriale in zona lor, de ex. Stupini, dar 

dansul doreste dezvoltarea in zona Ghimbav. 

Dl primar arata ca este deschis colaborarii si sprijina dezvoltarea investitiilor in zona si in parcul 

industrial. 



Dl Fluieras intreaba daca au si proiecte in domeniul educational in parc. Dl Costan arata ca 

intentioneaza sa construiasca o cresa si deasemenea realizarea unui incubator de afaceri. Au in 

plan infiintarea unei unitati de pompieri. 

Dl presedinte propune sponsorizarea realizarii unei unitati de pompieri a comunitatii care prin 

parteneriat sa deserveasca si parcul industrial. 

Dl Samson arata ca a participat la intalnirea realizata in parcul industrial si a salutat sprijinul 

avansat in vederea realizarii proiectului de transport local. 

Dl Parascan propune ca cei din parc sa prezinte proiectele pe care doresc sa le realizeze. 

Dl Cusai arata ca prin hotarare de CL a redus deja cu 20% impozitele locale si propune ca doar 

diferente sa fie acordate ca sprijin. Dl Costan adreseaza invitatia ca peste doua saptamani cons. 

local sa viziteze parcul industrial. 

Se supune a se lua o pauza pentru verificarea bugetului. 

D-na contabil sef constata ca sunt dezechilibrate veniturile si cheltuielile precum si sectiunile, 

dar totusi se trece la votarea bugetului. 

Se supune la vot amendamentul 1 al primarului cu 14 voturi pentru, se aproba. 

Amend nr.2 cu 14 voturi pentru, se aproba. 

Amend nr.3 cu 14 voturi pentru, se aproba. 

Amendamentele  grupului PNL, PV si PER 

Amend 1 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba  

Amend 2 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba 

Amend 3 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba 

Amend 4 – d-na contabil arata ca la 31.03.2017 s-au cheltuit 40513 lei. 

Se propune amanarea votarii acestui amendament. 

D-na Contabil arata ca benevol a participat la comisii. S-a propus amanarea discutarii bugetului 

local dar nu se doreste si se continua votarea amendamentelor. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere, se aproba. 

Amend 5 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba. 

Amend 6 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba. 

Amend 7 cu 9 voturi pentru si 5 impotriva, se aproba. 

Amend 8 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba. 

Se propune un autoturism la pol locala si unul la viceprimar sau Consiliu local. 



D-na contabil arata ca alocarea trebuie facuta la capitole corespunzatoare. 

Cu 9 voturi pentru si 5 impotriva se aproba. 

Amend 9 cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere (Parascan), se aproba. 

Amend 10 cu 9 voturi pentru 5 impotriva, se aproba. 

Amend 11 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba. 

Amend 12 cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere, se aproba. 

Dl Neagoe doreste a se consemna ca pol locala nu are acces la camerele video. 

Dl primar arata ca deja un angajat de la pol locale gestioneaza operarea camerelor video. Si 

raspunde si de daune. 

Amend 13 cu 10 voturi pentru si 4 impotriva, se aproba. 

Amend 14 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 15 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 15a cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 16 se propun 2 la prescolari, 2 scolar si 2 la gimnazial. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 17 se propune repartizarea 6 prescolar, 10 primar, 10 gimnazial. 

d-na contabil doreste a se consemna ca la fiecare amendament a indica cum ar fi trebuit sa fie 

repartizata suma cnf. Legii. Cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 18 toate pe gimnazial. Cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 19 cu 14 voturi pentru, se aproba 

Amend 20 cu 14 voturi pentru, se aproba. 

Trebuie incadrata chelt pe titlul dezv alin.71.03 reparatii capitale. 

Amend 21 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 22 se renunta la amendament. 

Amend 23 cu 10 voturi pentru 4 impotriva, se aproba. 

Amend 24 se renunta la amendament cu conditia prezentarii solutiei constructive inainte de 

achizitie. 

Amend 25 se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 26 se specifica ca in zona sunt inregistrate spatii verzi care nu pot fi diminuate ba din 

contra trebuiesc sporite pentrua se ajunge la tintele stabilite de legiuitor. 

Se propune a se lua o pauza de 10 minute. 



Se propune a se rectifica amendamentul in SF+PT amenajare terenuri in orasul Ghimbav. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru se aproba. 

Se trece la amend 27 se supune la vot si cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si o abtinere se aproba. 

Amend 28. 

Dl Neagoe propune mentinerea celor 80 mii de la cheltuieli extravilane dar cu informarea 

actiunilor. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere se aproba. 

Se trecere la amend 29 cu 13 voturi pentru si 1 impotriva (Parascan), se aproba 

Amend 30 se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 4 impotriva se aproba. 

Amend 31. Dl secretar atrage atentia ca la 1 august 2017 expira autorizatia de delegare a 

gestiunii serviciului de salubritate si ar trebuii stabilita strategia realizarii serviciului pentru a se 

putea intocmi documente de licitatie a serviciului in timp pentru a nu ramane in imposibilitatea 

colectarii deseurilor. 

Dl Fliundra considera ca se poate amana acest proiect deoarece firma care colecteaza a propus 

prelungirea contractului pana la amortizarea investitiilor care ar urma sa fie suportate de acesta. 

Dl secretar raspunde ca nu exista baza legala pentru prelungirea contractului deoarece acesta a 

fost deja prelungit o data si serviciul trebuie concesionat si pregatita documentatia la timp. 

Se supune la vot si cu 7 voturi pentru si 5 voturi impotriva si 2 abtineri, se respinge. 

Amendam 32 cu 9 voturi pentru si 5 impotriva, se aproba. 

Dl primar arata ca vom avea probleme cu DN 73 B, pentru ca Drumurile Nationale vor 

moderniza artera prin largire si preluarea traficului de pe autostrada. 

Amend 33 se supune la vot si cu 12voturi pentru, 1 impotriva si 1 abtinere, se aproba. 

Amend 34 se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 4 impotriv,a se aproba. 

Amend 35 se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 3 impotriva si 1 abtinere, se aproba. 

Amend 36 dl Primar anunta ca doreste sa largeasca str. Pietii-  tronsonul in zona Scoala pana la 

nr.77. 

Se renunta la amendament. 

Dl Birsan propune realizarea prelungirii trotuarului in zona trecerii de pietoni. 

Amend 37. Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 38. Se voteaza cu 12 voturi pentru si 2 abtineri, se aproba. 

Amend 39. Se voteaza cu 13 voturi pentru si 1 impotriva, se aproba. 



Amend 40. Se supune la vot si 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Amend 41. Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Dl Parascan propune 150 mii lei pentru supraveghere video. Se supune la vot si cu 14 voturi 

pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentele aprobate si cu 14 voturi pentru si niciunul 

impotriva, se aproba HCL 44/2017. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.2. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.45/2017. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

 Se prezinta punctul de vedere al com nr.1. 

D-na Contabil intreaba care este motivul pentru care nu se aproba executia bugetara. 

Dl Fliundra considera ca daca nu a fost aprobat bugetul, s-au facut achizitii fara aviz si de aceea 

nu au avizat. 

Dl Fluieras arata ca in comisia economica nu a fost analizat proiectul si doar grupul 

PNL+PER+PV, fara discutie nu avizeaza. 

Se supune la vot si cu 5 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Comisia economica nu avizeaza. 

Dl Fluieras deasemenea doreste a se consemna ca in comisie nu s-a discutat proiectul. 

Se supune la vot si cu 5 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.2. 

Dl primar retrage proiectul de la punctul 8. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Dl Toader propune modificarea organigramei pentru a asigura un post Administratorului salii de 

sport. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 46/2017. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

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



Dl primar prin secretar propune amendarea proiectului dupa cum urmeaza: la preambul 

completarea cu invocarea si a art. 36 alin1 din Legea 18/1991 republicata si masura curtii de conturi 

Brasov din Decizia nr. 54 din 9.11.2015 privind identificarea cu exactitate a terenurilor pe care se afla 

amplasata balastiere. 

La art 1 reformularea „Se constata ca imobilul inscris in CF nr.103369/Ghimbav, nr.top 805/1/1, 

compus din teren in suprafata de 43053 mp este proprietatea UAT oras Ghimbav, in administrarea Cons 

local Ghimbav” 

La art.3 completarea cu „.. respectiv inscrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

mentionate la art.1 informarea UAT Oras Ghimbav.” 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 

47/2017. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

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

Se propun aceleasi amendamente ca la pct 10 cu mentiunea ca la Art.1 se va invoca terenul 

inscris in CF nr. 103370/ Ghimbav, nr.top 805/2 compus  din teren cu suprafata de 111.800 mp. 

 Se supun la vot amendamentele in bloc si cu 14 votui pentru si niciunul impotriva se aproba 

HCL 48/2017. 

 Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3, se propun aceleasi amendamente ca la punctul 

10 cu mentiunea ca la art.1 se va invoca terenul inscris in CF nr.103372/Ghimnav, nr. top 805/3 in 

suprafata de 65089 mp. 

Se supun la vot amendamentele in bloc si cu 14 voturi pentru si niciunul  impotriva se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 49/2017 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi.  

  Se supun aceleasi amendamnete ca la punctul 10 cu mentiunea ca la art.1 se va invoca terenul 

inscris in CF nr. 103473/ Ghimbav, nr. top 806/ in suprafata de 9125 mp. 

 Se supun la vot amendamentele in bloc si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba. 

  Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 50/2017 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 51/2017 



Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi.  

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

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 52/2017 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 53/2017 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 54/2017 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi.  

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

Dl secretar propune a se inainta lista cu proiectele care se solicita a fi incluse in Strategie si 

deasemenea considera ca proiectul a fost suficient prin consultare publica. Se supune la vot si cu 5 voturi 

pentru si 9 impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva, se aproba HCL 55/2017  

Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Dl Fliundra doreste punctul de vedere al d-lui primar. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.56/2017. 

Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 57/2017. 

Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi.  

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

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 58/2017. 

Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi.  

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

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 59/2017. 

Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi.  



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

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 60/2017. 

Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi.  

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

La comisia nr.1 s-a solicitat prezentarea de anchete sociale. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 61/2017. 

Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi.  

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

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 62/2017. 

Se trece la punctul 27 de pe ordinea de zi.  

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

Dl Fliundra doreste a se consemna ca a fost instrainat un apartament. 

D-na contabil informeaza ca a fost instrainat anul trecut pentru a se pute finaliza casa si a se 

achita taxele. 

Se supune la vot proiectul si cu 10 voturi pentru si 4 abtineri se aproba HCL 63/2017. 

Se trece la punctul 28 de pe ordinea de zi.  

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

Se propune amendament, ca tariful sa se aplice de la 01.06.2017. 

Se voteaza amendamentul cu 14 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 64/2017. 

Se trece la punctul 29 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

D-na contabil aduce unele clarificari. 

Dl Fliundra considera ca s-a beneficiat 10 ani si deasemenea anul acesta s-au redus impozitele cu 

20%. 

Dl Samson arata ca firma doreste a se dezvolta si merita a fi sprijinita si sustinuta. 

D-na contabil arata ca pana in 2016, inlesnirile la plata au fost in efectul legii. 

Dl Fliundra arata ca daca nu doreste consiliul local poate sa nu aprobe. 

Se supune la vot proiectul si cu 5 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 30 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 



Dl Fliundra considera ca schimbul trebuie facut in procent de 1:1 si ca o considera o afacere 

imobiliara. 

Dl Secretar arata ca persoana a fost lezata, ca pe o latura a terenului este pozitionata teava de gaz 

care are zona de protectie, evaluarea tinand cont de acest lucru si schimbul fiind propus conf 

concluziilor evaluarii. 

Se supune la vot proiectul si cu 4 voturi pentru, 1 abtinere si 9 voturi impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 31 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot proiectul si cu 5 voturi pentru si 9 voturi impotriva se respinge. 

Se trece la punctul 32 de pe ordinea de zi.  

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 65/2017. 

 S-a prezentat raportul serviciului de asistenta sociala. 

Dl Secretar anunta ca pana la 15 iunie sa-si prezinte declaratiile de avere si interese, toti 

consilierii. 

Dl Parascan solicita taierea suruburilor ramase in trotuar pe DN1- langa Calinescu. 

Solicita realizarea de pliante de informare a noului nomenclator stradal. 

D-na Coltea doreste a se respecta regulamentul de functionare a Consiliului local, respectiv a nu 

se permite cuvantul decat o data in exprimarea opiniilor intr-o speta. 

Dl Fluieras solicita repararea DJ 103 in zona caii ferate. 

Dl Fliundra solicita a nu se mai fuma in institutie. 

Dl Danciu solicita a nu se mai organiza sedinta cu o asemenea ordine de zi incarcata. 

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. 

Sedinta s-a terminat la ora 22:15. 

 

            

           Preşedinte,                                                                                        Secretar, 

         Danciu Dorin                                                                            Szinatovici  Dan 


