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Proces verbal 

întocmit astăzi 29.06.2017 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, Samson Liviu, Rusea Constantin, Colţea Gabriela, Parascan Marius, Cuşai 

Daniel, Bîrsan George, Fliundra Ionel, Horgos Vasile. 

Absenţi fiind: Toader Rausch Adrian (plecat in delegatie), Danciu Dorin (concediu). 

Sedinţa este prezidată de d-na Dermengiu Melania.  

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

Antonescu Alina, contabil sef Geogean Alina. 

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 iunie – iulie - august 2017, 

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

Local al Oraşului Ghimbav din data de 11.05.2017, 

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

Oraşului Ghimbav din data de 29 iunie 2017, 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Dragan Marius Liviu, dnei Drăgan Oana 

Patricia şi dlui Socea Adrian, 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Drăgan Marius Liviu, dnei Drăgan Oana 

Patricia şi dlui Socea Adrian, 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Bot Valerian şi dnei Bot Angela, 

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Chiriac Dragoş, 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Mitulescu Radu Andrei şi dnei Mitulescu 

Maria Alina, 

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Grebenişan Dănauţ şi dnei Grebenişan 

Olivia, 



10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dnei Chiriţoiu Paula, 

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Knight Colin şi dnei Vergu Mihaela, 

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Ivacion Zsolt şi dnei Ivacion Ioana 

Ramona, 

13. Proiect de hotarare privind acceptarea donaţiei dlui Kerschner Eduard şi dnei Kerschner 

Daniela, 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Ciulu Florea şi dnei Ciulu Rodica, 

15. Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de administrare operativă asupra imobilului 

înscris în CF nr.101159, cu nr. top (601, 602)/1/2 identică cu cad 101159, pentru top iniţial 601, 

16. Proiect de hotărâre privind propuneri de atribuire de denumire străzi în localitatea Ghimbav, 

17. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Ghimbav, 

18. Echilibrarea bugetului local pe anul 2017, 

19. Diverse. 

La sedinta mai participa si dl Manzala Ion. 

Se trece la punctul 1. 

Se da cuvantul comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.66/2017. 

Se trece la punctul.2 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.67/2017. 

Se trece la punctul 3. 

Dl primar retrage proiectul de la nr.14. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte. 

 Proiect de hotarare privind aderarea orasului Ghimbav la Societatea Nationala de Crucea 

Rosie din Romania filiala Brasov. 

 Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 76/2015 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a titlului de Cetatean de Onoare al orasului Ghimbav. 

Dl Fliundra da unele lamuriri cu privire la completarea regulamentului de acordare a titlului 

de Cetatean de Onoare, respectiv faptul ca daca dl Primar nu doreste sa confere titlurile de 

Cetatean de Onoare, atunci sa se completeze regulamentul cu faptul ca si dl Viceprimar sa poata 

acorda distinctiile. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu primul proiect. 

Cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 

Dl primar aduce unele lamuriri cu privire la cadrul legal, privind acordarea si decernarea titlului 

care se realizeaza de Primar in cadrul festiv. 

Se supune la vot ordinea cu al doilea proiect de hotarare cu 8 voturi pentru si 4 impotriva se 

aproba. 

Se supune la vot intreaga ordine de zi si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr. 68/2017. 



Se trece la punctul 4. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.69/2017. 

Se trece la punctul 5. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.70/2017. 

Se trece la punctul 6. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.71/2017. 

Se trece la punctul 7. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.72/2017. 

Se trece la punctul 8. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.73/2017. 

Se trece la punctul 9. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.74/2017. 

Se trece la punctul 10. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.75/2017. 

Se trece la punctul 11. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.76/2017. 

Se trece la punctul 12. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.77/2017. 

Se trece la punctul 13. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.78/2017. 

Punctul 14 este retras. 

Se trece la punctul 15. 

De la ora 16.30 participa la sedinta si d-na Dragan Hardan Larisa. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 79/2017. 

Se trece la punctul 16. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei 2. 

S-a propus amendarea inlocuirea denumirii str. Muscatei cu str. Hortensiei. 

Se supune la vot amendamentul si cu 13 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul aprobat si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva 

se aproba HCL nr.80/2017. 

Se trece la punctul 17. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 81/2017. 



Se trece la primul proiect care s-a suplimentat pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.82/2017. 

Dl Fliundra arata ca acordarea titlului de Cetatean de Onoare a cetatenilor aprobati in 2017, se 

doreste acordarea acestora in cadru festiv cu participarea unui pluton de garda de onoare si daca 

dl Primar nu doreste sa acorde atunci sa poata acorda distinctiile si dl viceprimar. 

Dl Horgos considera ca acest proiect imita povestea lui Creanga cu “drobul de sare”. Considera 

ca tot batalionul trebuia facut Cetatean de Onoare. 

Se supune la vot si cu 8 voturi pentru, 4 impotriva (grupul PSD) si 1 abtinere (dl Parascan) se 

aproba HCL nr. 83/2017. 

Se trece la punctul privind reanalizarea HCL nr.44/2017 cu privire la aprobarea 

bugetului local. 

Se prezinta referatul inregistrat la nr. 6168/29.06.2017, intocmit de catre consilierii locali cu 

concursul d-nei contabil sef care prezinta amendamentele propuse pentru echilibrarea sectiunilor 

bugetului local pentru anul 2017. 

Dl Fliundra propune inca doua amendamente cu privire la alocarea sumei de 75 mii lei pentru 

stimularea familiei celor care se casatoresc cu 1 cetatean cel putin din localitatea Ghimbav, si 

100 mii pentru stimularea natalitatii, cu diminuarea sumei de la cap. Protectia mediului 

subcapitolul salubrizare titlul “Bunuri si servicii” aliniatul Alte cheltuieli. 

Dl Birsan propune retragerea sumei de 50 mii de la cap Locuinte, Servicii si Dezvoltare publica 

subcapitolul Alimentare cu apa si hidrotermice de la obiectivul Lacul de argint  si bugetarea 

lucrarii de SF+PT Modernizare prin asfaltare strada Alexandru Serbanescu si Aurel Vlaicu, cu 

40 mii cap Transporturi subcapitolul Strazi – Titlu active nefinanciare  si 10 mii suplimentarea 

obiectivului SF parcare subterana la cap Transporturi, subcapitolul “Drumuri si poduri”. 

Se supune la vot toate amendamentele in bloc si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se 

aproba echilibrarea bugetului astfel urmand a se redacta HCL nr. 84/2017, cu revocare HCL 

nr.44/2017. 

La diverse s-a analizat si cererea d-nei Bonat Bahneanu Bianca, prin care solicita extinderea 

dreptului de folosinta pe parcela din vecinatate pana la suprafata de 400 mp. Dl Samson si dl. 

Fluieras considera ca daca s-au mai aprobat ar trebuii avizata deoarece exista precedent. 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru, 6 impotriva si 1 abtinere se respinge solicitarea. 

S-a mai analizat si cererea dl Petrareanu de alocare in buget a sumelor pentru extinderea 

iluminatului pe str. Gentianei, Salviei, Brindusei. 

Dl Rusea intreaba de situatia juridica a carierei amenajate langa sediul Dacia vis a vis de Metro. 

Dl Cusai intreaba cum s-a ajuns la cadoul de ziua de 1 iunie si de ce nu a fost anuntati si 

Comisia culturala. 

Este nemultumit de faptul ca nu au fost consultati pentru organizarea zilelor orasului Ghimbav, 

cum s-a stabilit programul. 

Dl Birsan intreaba cum se poate realiza mai repede trecerea de pietoni de la Casa Alba deoarece 

actualul indicator nu mai este amplasat corespunzator. 

Dl Fliundra intreaba deasemenea cum a fost amplasat semaforul in dreptul Bisericii deoarece nu 

functioneaza. 



Ridica problema legitimatiilor de consilieri si a panoului cu noul consiliu. Considera ca este o 

nota de respect. Considera ca refugiile realizate intre blocuri au devenit refugii pentru alcoolisti 

si focare de infectie. Exista regulament si Politia locala trebuie sa-l aplice. Ridica problema 

cosurilor de baschet montate pe iarba pe teren accidentat fara o amenajare corespunzatoare a 

terenului. 

Considera ca s-a lansat un concurs de solutii pentru amenajarea spatiului si ar fi trebuit consultat 

si consiliul. 

Considera ca membrii consiliului ar trebui sa participle la delegatii externe pentru experiente de 

bune practice. Intreaba de ce la invitatia Agentiei Metropolitane nu a fost consultat consiliul 

pentru participare. 

Dl Primar se intreaba cum se poate participa la deplasari si pregatiri profesionale daca s-au taiat 

bani de la buget. 

Dl Fliundra arata ca acum s-au alocat 100 mii lei. 

Arata ca a avut loc o sedinta a comisiei de circulatie care a constatat unele inadvertente cu 

privire la amplasarea saritorilor, semnelor de circulatie si altele si la lucrarile care se executa, 

trebuie tinut cont de avizele acesteia. 

Arata ca lucrarile in Cartierul Florilor nu au fost finalizate cu privire la caminele RCS – RDS, 

gurile de canal la vanele de apa. 

Solicita amplasarea a doua banci intre blocuri. A intrebat daca exista garantie pentru cei 180 de 

pomi plantati din care doar 40 mai sunt in viata. 

Solicita repararea gropilor din str. Pietei. 

Considera ca trebuie reconstruit cuibul de berze de pe cetatea Evanghelica, care este 

emblematic. 

Solicita montarea de stalpisori langa fosta centrala termica. 

Solicita d-lui Primar colaborare pentru punerea in aplicare a proiectelor bugetate. 

Dl Parascan solicita adresa la CFR pentru repararea trecerii peste calea ferata. 

Solicita covor de tartan si la locul de joaca de la bl.nr.8 si refacerea locurilor de joaca. Solicita 

urgentarea continuarii cresei. 

Dl Samson considera ca nu trebuie sa mearga in parc sa se ceara scuze si ci doar sa se prezinte 

adevarul, ca grupul PNL – PER nu au aprobat sume la buget. Doreste ca pe viitor sa fie anuntati 

toti consilierii cand se fac prezentari ca cea de genul colectarii selective a deseurilor. 

Dl Horgos se bucura ca dupa 6 luni Ghimbavul are buget si solicita ordonatorului de credite sa 

analizeze oportunitatea si necesitatile pentru stabilirea prioritatilor, avand in vedere ca nu mai 

sunt multe luni pana la sfarsitul anului. 

Considera ca CNADNR nu trateaza corespunzator canalizarea de pe DN 1. 

Dl Fluieras ridica problema repararii gropilor din asfalt.  

Dl. Fliundra considera ca nu trebuia avansata idea ca nu a fost buget pentru lucrari, deoarece s-

au platit lucrari si unele la sume de sute de mii de lei. 

Dl primar doreste sa informeze ca distinctia “Sf Andrei Saguna” a primit-o inainte de constructia 

Bisericii.  

Considera ca nu trebuie dezinformat consiliul si ca trebuie mare atentie unde se aloca banii, 

deoarece alti primari si consilieri au fost condamnati pentru vot. 



Informeaza ca daca nu se aloca bani nu se pot realiza lucrari de calitate. Considera ca dl 

viceprimar nu este investit legal, deoarece nu a depus juramantul in fata prefectului. 
 

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, 

        Dermengiu Melania                                                            Szinatovici  Dan 


