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Proces verbal 

întocmit astăzi 28.07.2017 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, Toader Rausch Adrian. 

Absenţi fiind: Danciu Dorin –delegatie participa de la ora 16.15. 

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 aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Oraşului Ghimbav din data de 29.06.2017 

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

Oraşului Ghimbav din data de 27.07.2017, 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea incepand cu data de 01.07.2017 a salariilor de baza 

pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului al Orasului Ghimbav. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrala de comasare terenuri situate in 

Orasul Ghimbav intre strazile Prunului, Salciei si Alunului – Livada II inscrisa in CF 

NR.101828/Ghimbav, cu nr. top 859/26/2, CF nr.101825/Ghimbav cu nr. top 859/25/1, CF 

nr.101826/Ghimbav, cu nr. top 859/25/2 si CF nr.101827/Ghimbav, cu nr. top 859/25/3 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil in proprietatea publica a Orasului Ghimbav 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie in favoarea SC RAP INVEST 

SRL asupra terenului inscris in CF nr.103573,/Ghimbav si asupra terenului inscris in CF 

nr.104352/Ghimbav, terenuri situate in localitatea Ghimbav, zona Transilana. 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie aferennt trimestrului II al anului 

2017. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate “realizarea unui sistem de 

colectare a deseurilor ” inclusiv subteran la nivelul orasului Ghimbav. 

10. Diverse. 

La sedinta mai participa si doamna Vatavu Elena si Vatavu Octavian, presedintele de sindicat 

Apostu Loredana 

Se trece la punctul 1. 

Se da cuvantul comisiei nr.3. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba HCL nr.85/2017. 

Se trece la punctul.2 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi . 

1. Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulant financiar pentru nou-nascuti; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru casatoria familiilor  

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea si completarea HCL Ghimbav nr.5/31.01.2017 

privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului proprietatea Orasului Ghimbav situat 

in Ghimbav, str. Lunga nr.69, reprezentand imobilul “spatii administrative” in imobil 

reprezentand “Policlinica “ 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulament de organizare si functionare a Bazei 

sportive – Stadion cu teren de fotbal din Orasul Ghimbav. 

5. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor la activitatile specifice de salubrizare. 

Se supune la vot cu suplimentarea si cu 10 voturi pentru si unul impotriva (PSD) se aproba HCL 

86/2017 

Se trece la punctul 3. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.87/2017 

Se trece la punctul 4. 

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

Doamna Contabil solicita prezentarea variantei propuse pentru a putea verifica daca se 

incadreaza in prevederile bugetare aprobate . 

Se supune la vot ca lucrarile sa continue cu punctul 5 pana se verifica grila propusa conform 

amendamentului prezentat in Anexa la Procesul verbal. 

Se aproba in unanimitate. 

Se trece la punctul 5. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Dl. Fliundra solicita ca atunci cand se propun documentatii de comasare, dezmembrare, 

urbanism, acestea sa se prezinte de dl. Arhitect Sef. Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si 

niciunul impotriva se aproba HCL 89/2017. 

Se trece la punctul 6. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.90/2017. 

Se trece la punctul 7. 



Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot amendamentul comisiei nr.1 si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se 

aproba . 

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

aproba HCL 91/2017 

Se trece la punctul 8. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. (grupul PNL, PER si PV) 

Se trece la punctul 9. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Dl. Secretar aduce in atentia Consiliului faptul ca de la 01.08.2017 expira contractual de 

delegare a serviciului de salubrizare si in lipsa unei strategii de colectare selectiva nu se stie cum 

se intocmeasca documentatia de licitatie pentru delegarea serviciului, ramanand descoperita 

acesta activitate. 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru si 9 impotriva se respinge.. (grupul PNL, PER si PV) 

Se trece la punctul 1 suplimentar 

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

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.92/2017. 

Se trece la punctul 2 suplimentar. 

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

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si unul impotriva (HORGOS) se aproba HCL nr.93/2017. 

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

Dl. Fliundra arata ca acest proiect reintra in analiza mai bine fundamentat ca urmare a 

consultarii opiniei publice si multumeste celor care s-au implicat si considera ca nu este nimic 

mai temeinic justificat decat cerinta cetatenilor. Considera ca se doreste o Policlinica Publica nu 

una Privata cum se vehiculeaza si ca Primarul Mun. Sacele si-a aratat disponibilitatea pentru 

ajutor la Minister, avand in vedere ca s-a reusit redeschiderea Spitalului Municipal.  

Dl. secretar anunta ca a vizat pentru legalitate proiectul cu mentiunea ca “justificarea temeinica” 

a lucrarilor este strict in responsabilitatea consiliului local. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 5 impotriva (PSD)se aproba HCL nr.94/2017. 

Se trece la punctul 4 suplimentar 

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

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.95/2017. 

Se trece la punctul 5 suplimentar. 

Dl Toader arata ca se revine la vechea taxa ca urmare a amanarii perceperii taxei de rampa de 

gunoi. 

 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 96/2017. 

Se trece la Diverse. 

Se prezinta cererea domanei  Ciripan Ruxandra Elena 

S-a propus in comisii a se respecta hotararea adoptata. 

Dl. Fliundra considera ca trebuie facut un inventar al acestor cazuri si sa se amane analizarea 

cererii pana la sedinta viitoare. 



Dl. Barsan considera ca trebuie luata o hotarare pe fiecare caz in parte. 

Dl. Secretar da unele lamuriri. 

Se revine la punctul 4 . Doamna contabil arata ca dupa verificarea coeficientilor propusi si a 

salariilor corespunzatoare nu se incadreaza in prevederile bugetare si nu se respecta principiul 

ierarhizarii. 

De asemenea nu s-a obtinut avizul sindicatului. Doamna Apostu arata ca nu se respecta 

ierarhizarea si conform art.19 salariile functiilor de conducere se stabilesc de catre ordonatorul 

de credite. Dl secretar anunta ca nu v-a viza hotararea pentru legalitate deoarece se incalca 

prevederile art. 11 alin.4din Legea 153/2017, respectiv cheltuielile de personal propuse nu se 

incadreaza in cheltuielile de personal aprobate in buget, prevederile art.6 lit.a, b, e, f din Lege, 

respective nu se respectat ierarhizarea pe verticala, prevederile art,19. Alin. 1,  conform caruia 

salariile de baza pentru functiile de cinducere se stabilesc de conducatorul institutiei si nu a 

existat consultarea sindicatului, existand discriminarea u privire la functiile de conducere. 

Doamna presedinte da citire amendamentului la proiectul de hotarare, respectiv lista 

coeficientilor propusi. 

Domnul Parascan arata ca se va abtine daca se spune ca este nelegal. 

Se supune la vot amendamentul si cu 9 voturi pentru , 5 impotriva si 1 abtinere, se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu amendamente si cu 9 voturi pentru, 5 impotriva si o abtinere se 

aproba HCL nr.88/2017. 

Dl. Secretar anunta din nou ca nu va aviza hotararea adoptata conform celor expuse anterior. 

Dl. Fliundra considera ca poate actualul Guvern impreuna cu Consiliul Local a reusit sa 

impulsioneze functionarul public sa respecte cetateanul si sa performeze (referirea la Consiliul 

Local se intelege grupul PNL-PER-PV). 

Doamna Apostu anunta ca este pentru acordarea maririlor de salarii dar ea nu a fost consultata si 

arata ca nu se respecta prevederile legale cu privire la ierarhizare . 

Dl. Rusea intreaba ce se intampla cu pavelele de pe trotuar care dispar. 

Dl. Toader solicita publicarea pe site-ul Primariei a noilor adrese si acordarea de numere. 

Dl. Vornicu  ridica problema parcarilor masinilor pe banda 1 de pe DN1 la iesirea de pe str. 

Victoriei. Ridica problema internetului din centru, in caz contrar rezilierea contractului cu Next 

Gen. 

Dl. Barsan intreaba cand va fi gata trecerea de pietoni de la Casa Alba si problema semaforului. 

Dl. Fliundra arata ca la lucrarile comisiei de circulatie s-au propus unele rectificari: 

-desfiintarea parcarilor care nu respecta distanta de 10 metri de la intersectie, realizarea 

trecerilor de pietoni la o latime de 2 m si alte lucrari necesare conform referat. Ridica problema 

panoului cu consilierii si legitimatiile care nu s-au eliberat. 

Arata ca s-a ajuns la ponegrirea consiliului de catre afaceristii aserviti celor care conduc 

localitatea . Acestia isi permit sa ameninte consilierii si sa umble pe la presedintii de partide sa 

schimbe consilierii. Prezinta pentru comparatie practicile de la SC SEMPLER la alte spectacole 

care sunt mult mai mari la noi. Considera ca aceasta firma nu trebuie sa mai participle pe viitor 

la organizarea de spectacole la Ghimbav. Arata ca nu s-au tras artificii in ambele zile, avioanele 

nu au zburat in ambele zile, etc. Arata ca reparatiile la ghenele de gunoi s-au facut de mantuiala. 

Anunta ca nu trebuie sa se permita sa se fumeze in incinta primariei.  

Politia locala este inexistenta sau nu este lasata sa isi faca treaba.  



Dl. Neagoe constata ca pe SEAP apar aceeasi prestatori care cel putin anul trecut nu au putut 

duce la finalizarea in bune conditii lucrarile. Isi spune problema cum se vor realiza lucrarile anul 

acesta. Atrage si el atentia ca este fortat sa participle la sedinte intr-o sala in care s-a fumat. 

Solicita ca sedintele sa se organizeze afara. 

Dl. Parascan ridica problema canalizarii pe strada Barsei, realizarea panourilor fonice in aceasta 

zona. Solicita amenajarea de rampe persoanelor cu dizabilitati, la blocuri, repararea iluminatului 

pe str. Oliviei si Margaretei. Atentionarea Vodafone pentru viteza de internet pe tablete. Ridica 

problema poluarii la SC FOREX SRL. Solicita accesarea de fonduri pentru realizarea unui 

centru de recuperare a persoanelor. 

Dl. Danciu intreaba in ce situatie este achizitia terenurilor de la Mucava. 

Dl. Samson considera ca Dl. Viceprimar ar fi trebuit sa ridice problema faptului ca localitatea 

este plina de mizerie. 

Doamna Coltea arata ca de la MDRAP s-au alocat sume pentru realizarea a patru lucrari si 

felicita executivul. 

Dl. Horgos solicita presedintilor de comisii sa convoace activitatea acestora in mod separate 

pentru o buna performanta. Solicita ca sedintele sa se organizeze in timpul programului de lucru. 

Sugereaza Comisiei Sportive s ail recompenseze pe sportivul care face parte dintr-o echipa 

Nationala. 

Dl. Fluieras arata ca este dezamagit ca dupa un an hotararile se iau politic si nu se face 

administratie ci doar se dezbina si se distruge. 

Dl. Viceprimar arata ca permanent urmareste activitatea de colectare a deseurilor. Arata ca 

proiectele sunt politice deaorece ei au fost trimisi politic in Consiliu. Considera ca era frumos ca 

fiecare consilier sa intr in posesia Cartii realizata de Dl. Manzala.  

Dl. Parascanj intreaba daca in cadrul gradinitei nu se poate amenaja o grupa de cresa? 

Dl. Barsan considera ca si ei, grupul PV, au venit in Consiliu sa faca bine, respective sa faca 

gradinita, sa mareasca salariile si alte lucruri. 

Dl. Vatavu intreaba daca se stie ceva de locuintele sociale. 

Dl. Fliundra anunta ca s-a finalizat analizarea dosarelor si va fi inaintata executivului si in cadrul 

unei sedinte extraordinare se va propune repartizarea acestora. 

Doamna Presedinte intreaba daca mai sunt problem la ordinea de zi si nemaifiind declara sedinta 

inchisa, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces –verbal spre cele legale. 

 

 

 

           
           Preşedinte,                                                                                Secretar, 

        Dermengiu Melania                                                            Szinatovici  Dan 

 


