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Proces verbal 

întocmit astăzi 31.10.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinară 

 

 

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

Melania, Fluieraş Marian, Samson Liviu, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Colţea Gabriela, 

Parascan Marius, Cuşai Daniel, Bîrsan George, Fliundra Ionel, Horgos Vasile 

Absenţi fiind: Danciu Dorin (plecat in delegatie) 

Sedinţa este prezidată de dl  Fliundra Ionel 

 Din partea primăriei participă: Secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-na Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate in solutionarea cererilor de 

locuinte sociale aflate in patrimoniul Orasului Ghimbav, pentru anul 2017. 

La sedinta participa  dl Albert Stefan si dl Manzala. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ofertei de vanzare formulate de dl Albert Stefan. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului burselor scolare in anul scolar 2017/2018 – sem 

I precum si cuantumul acestora. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

3. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei S.C. NYM HOUSE SRL 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului 

de transport scolar in orasul Ghimbav. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent timestrului III – 2017 

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

Se supune la vot ordinea de zi cu proiectele suplimentate si cu 14 voturi pentru si niciunul 

impotriva se aproba HCL nr.123/2017. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Albert Stefan, acesta arata ca a asteptat realizarea unei 

contraexpertize si anunta ca este de acord cu pretul de 23Euro/mp. 



Se propune a se discuta punctul 2 de pe ordinea de zi. Se supune la vot si in unanimitate se 

aproba.  

Dl Fluieras intreaba care este ultimul pret al d-lui Albert. 

Dl Albert anunta ca este de acord cu 22 Euro/mp. 

Dl Fluieras propune 21 Euro/mp. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Fluieras. 

Cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 124/2017, respectiv pretul de 21 

Euro/mp cu care este de accord si dl Albert. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Dl Fliundra arata ca perioada a fost destul de lunga, dar analizarea cererilor a necesitat 

timp. 

Arata ca exista o marja de 20 de puncte pe care le poate acorda consiliul. 

Dl Neagoe arata ca s-a propus a se acorda 20 de puncte cererii d-nei Varga Mihaela si 

Enache Victor. S-a mai propus a se acorda 20 de puncte d-lui  Ambrus dar nu ar totaliza decat 91 

puncte si nu ar intra in primii 39. 

Dl Birsan intreaba de ce ar trebuii acordate 20 de puncte d-lui Enache. 

Dl Samson arata ca motivul este ca petentul este din Ghimbav. 

Dl Birsan arata ca s-a aprobat un regulament care a punctat vechimea domiciliului in 

Ghimbav, subliniind ca chiar el a propus acordarea de 60 de puncte celor din Ghimbav cu 

vechimea cea mai mare. 

Dl Dragan intreaba daca mai sunt persoane cu vechime de peste 15 ani si care nu se 

incadreaza in primii 39. 

Dl Samson arata ca la intalnirea anterioara s-au identificat persoane care sunt din 

Ghimbav si care ar merita sa primeasca o locuinta. 

Dl Toader propune a se grupa doi din aceasi familie intr-un apartament. 

Dl Parascan propune a se mai amana o saptamana. 

Se propune a se vota acordarea celor 20 de puncte din partea consiliului. 

Se propune a se acorda d-nei Varga Mihaela. 

Se face o prezentare a dosarului. 

Dl secretar atrage atentia celor care au interese sa se abtina de la vot. 

Dl Samson nu intelege de ce se tot face trimitere la regulament deoarece grupul PNL a 

venit cu o propunere si intr-un termen scurt nu a putut fi amendata corespunzator. 

Dl Horgos ar considera necesar ca serviciul urbanism si registrul agricol sau impozite sa-

si asume ca pe lista nu sunt persoane care au avut terenuri sau proprietati. 

Dl Fluieras solicita a se verifica dosarul d-lui Paun. Se prezinta dosarul. 

Dl Neagoe retrage amendamentul pentru d-na Varga. 

Se supune la vot proiectul si cu 11 voturi pentru si 3 abtineri (Horgos, Samson si Coltea) 

se aproba HCL nr. 125/2017. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi suplimentata (burse) 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 126/2017. 



Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi suplimentata. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 127/2017. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentata. 

D-na Dragan propune ca microbuzul sa fie folosit si de prescolari. Se propune amendarea 

art.1 cu introducerea acestui text. 

Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 

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

128/2017. 

Dl Neagoe solicita a se publica lista pentru a putea curge termenul de contestatii. 

Dl Parascan nu mai doreste sa faca parte din comisia nr.3 ci din comisia 2. 

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. 

            

           Preşedinte,                                                                                        Secretar, 

        Fliundra Ionel                                                                            Szinatovici  Dan 


