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Proces verbal 

întocmit astăzi 13.12.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 

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

Melania, Flueraş Marian, Samson Liviu, Rusea Constantin, Colţea Gabriela, Parascan Marius, Cuşai 

Daniel, Bîrsan George, Fliundra Ionel, Horgos Vasile, Toader Rausch Adrian, Danciu Dorin. 

Absenţi fiind: Nu sunt 

Sedinţa este prezidată de dl Flueras Marian.  

 Din partea primăriei participă: Primar Toma Dorel, secretar Szinatovici Dan, contabil sef 

Geogean Alina, cons juridic d-na Antonescu 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 decembrie 2017 – ianuarie – februarie 2018 – iniţiator 

primar Toma Dorel ,  

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

Local al Oraşului Ghimbav din data de 28.09.2017, a  procesului - verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 11.10.2017, a procesului - verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 31.10.2017 şi a procesului - verbal al 

şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 28.11.2017 - iniţiator primar 

Toma Dorel, 

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

Oraşului Ghimbav din data de 13 decembrie 2017 - iniţiator primar Toma Dorel, 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 - iniţiator primar Toma 

Dorel, 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2018 - 

iniţiator primar Toma Dorel, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al primarului oraşului Ghimbav - iniţiator primar Toma Dorel, 

7.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Lupu Ştefan, dnei Lupu Lenuţa, dlui 

Rebegea Cătălin Sebastian, dnei Rebegea Tania Paula, dlui Baltă Mihail Ioan şi a dnei Baltă Angela - 

iniţiator primar Toma Dorel, 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Brînduş Vasile şi a dnei Ionescu Olga - 

iniţiator primar Toma Dorel, 

9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dnei Minea Luana - iniţiator primar Toma 

Dorel, 

10. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stoica Zaharie Marghiloman şi a dnei 

Stoica Liliana - iniţiator primar Toma Dorel, 



11. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire străzi în localitatea Ghimbav - iniţiator 

primar Toma Dorel, 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului III al anului 

2017 - iniţiator primar Toma Dorel, 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului IV al anului 

2017 - iniţiator primar Toma Dorel,  

14. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia 

Ortodoxă Ghimbav II “Sf. Ap. Petru şi Pavel” - iniţiator primar Toma Dorel, 

15. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială în cuprinsul HCL Ghimbav nr. 

126/31.10.2017 privind aprobarea numărului burselor şcolare în anul şcolar 2017/2018 – semestrul I 

precum şi a cuantumului acestora  - iniţiatori viceprimar Fliundra Ionel, consilier local Hârdea Drăgan 

Larisa, Dermengiu Melania, Bîrsan George,  Neagoe Mihai, Rusea Constantin, Vornicu Sorin, Cuşai 

Daniel, Toader Rausch Adrian,  

         16. Diverse. 

La sedinta participa si dl Preot Comsa Calin, dl Minzala Ion, reprezentant post TV 1. 

            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 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 131/2017. 

            Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 132/2017. 

             Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se solicita suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea „Autorizaţiei de spargere 

a domeniului public”, „Autorizaţiei de spargere pentru remedierea avariilor”, „Avizului de 

începere a lucrărilor subterane” şi condiţiile de refacere a suprafeţelor afectate aparţinând 

domeniului public al Oraşului Ghimbav, 

2. Proiect de hotărâre pentru soluţionarea contestaţiilor cu privire la punctajul/locul obţinut pe lista 

privind ordinea de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul 

Oraşului Ghimbav, pentru anul 2017. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 

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

aproba HCL nr. 133/2017. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Dl Primar prin contabil propune 18 amendamente conform anexei atasate. 

Dl Neagoe propune alocarea sumei de 30.000 lei pentru intocmire SF realizare canalizare in zona 

Garii. 

Dl Fliundra arata ca dansul se astepta a se convoaca sedinta in luna octombrie si se bucura ca 

unele lucrari au fost contractate cu valori mai mici de cat cele estimate, iar lucrarile care nu s-au 

realizat nu se pot considera economii ci nerealizari, deci nu se pot  face prea multe amendamente 

la rectificare, avand in vedere timpul inaintat. 

Dl Primar arata ca bugetul a fost votat tarziu si nu s-au putut realiza prea multe lucrari. 

D-na Contabil aduce la cunostinta cele trei dispozitii emise de dl Primar in rectificarea bugetului 

pentru asigurarea unor sume pentru plata salariilor profesorilor si pentru functionari diverse. 



Dl Fliundra arata ca nu este vina Consiliului local ca nu s-a convocat sedinta de buget la timp 

fiind facuta solicitarea din februarie, ca dealtfel si pentru rectificare. 

Dl Primar doreste sa anunte consilierii sa-si pregateasca din timp propunerile pentru bugetul din 

2018. 

Dl Samson doreste sa aminteasca majoritatii consilierilor de mascarada creata cu adoptarea 

bugetului. 

Dl Birsan intreaba pe dl Primar la care din cele trei proiecte prioritare a demarat procedurile. 

Dl Primar raspunde ca de oportunitate raspunde el, deoarece se doreste sa se renoveze actualul 

camin cultural, si ca pentru policlinica trebuie gasita o locatie potrivita. 

Solicita din nou consilierilor sa-si pregateasca lista cu proiecte pentru buget. 

Se supune la vot primul amendament. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba. 

Se trece la al doilea amendament. 

Si cu 15 voturi pentru se aproba. 

Se trece la amendamentul 3. 

Cu 7 voturi pentru si 8 abtineri se respinge. 

Se trece la amendamentul 4. 

In unanimitatate se aproba. 

Se trece la amendamentul 5. 

Cu 14 voturi pentru si 1 abtinere se aproba. 

Se trece la punctul 6. 

Se aproba in unanimitate. 

Se trece la amendamentul 7 – 10 

In unanimitate se aproba. 

Se trece la amendamentul 11. 

In unanimitate se aproba. 

Se trece la amendamentul 12. 

In unanimitate se aproba. 

Se trece la amendamentul 13. 

Se aproba in unanimitate. 

Se trece la amendamentul 14 – 16 care nu sunt  amendamente ci se prezinta influentele aduse 

bugetului ca urmare a emiterii dispozitiilor primarului de redirectionare sume intre subcapitole. 

Amendamentul 18 se supune la vot si in unanimitate se aproba. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Neagoe si in unanimitate se aproba. 

Se propune amanarea votarii bugetului pana d-na contabil verifica echilibrarea lui. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 care propune un amendament ca art 3 sa fie 

eliminat. 

Se supune la vot amendamentul si cu 15 voturi pentru se aproba. 

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

aproba HCL nr. 135/2017. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Grupul majoritar, propune amendamente: 

- Respinge propunerea de la Compartimentul relatii cu publicul 

- Respinge propunerea de la cultura, recreere 



- Respinge desfiintarea postului de sofer la spatii verzi. 

- Respinge transformarea postului de muncitor calificat in necalificat 

Se considera ca exista o organigrama incarcata la primarie si ca la serviciul spatii verzi ar 

trebuii prevazut personal pentru realizarea lucrarilor mici diverse. 

Anunta ca el da comenzi pentru executarea diverselor lucrari de intretinere dar dl Primar le 

contramandeaza. 

Propune 2 posturi de muncitor calificat la spatii verzi. 

Infiintarea a doua posturi de administrator la sala de sport. Arata ca exista regulament si nu 

are cine sa-l puna in aplicare. 

Dl Cusai propune desfiintarea postului de sofer la primarie, deoarece masinile nu sunt 

folosite. 

Dl Parascan propune un post la Asistenta sociala. 

Dl Samson arata ca ar trebuii reluat demersul de infiintare a unei societati comerciale a 

consiliului local prin care sa se poata realiza diversele activitati zilnice, necesare pentru 

functionari. 

Dl Primar propune infiintarea unui post de consilier personal. 

Dl Samson se intreaba daca nu ar fi necesar un city manager. 

D-na Contabil intreaba, daca se desfiinteaza postul de sofer cu ce se vor duce banii la banca. 

Se raspunde ca deplasarea sa se faca cu cine s-a facut si pana acum. 

Se voteaza primul amendament cu 8 voturi pentru, 5 impotriva si 2 abtineri se aproba. 

Se trece la al doilea amendament. 

Cu 8 voturi pentru si 6 impotriva si 1 abtinere (Dermengiu) se aproba. 

Se trece la amendamentul 3. 

Cu 9 voturi pentru si 6 impotriva se aproba. 

Dl Primar doreste a se specifica ca nu exista nici un utilaj la spatii verzi. 

Se trece la amendamentul 4. 

Cu 8 voturi pentru si 5 impotriva si 2 abtineri (Parascan, Dermengiu) se aproba. 

Se trece la amendamentul 5. 

Cu 8 voturi pentru, 5 impotriva si 2 abtineri se aproba. 

Se trece la amendamentul 6. 

Dl Neagoe considera ca trebuie avut in vedere ca sunt activitati si sambata si duminica. 

Cu 14 voturi pentru si 1 impotriva (Horgos) se aproba. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Cusai cu 8 voturi pentru si 5 impotriva si 2 abtineri (P 

si D) se aproba. 

Se supune la vot amendamentul d-lui Parascan cu 14 voturi pentru si 1 impotriva (Coltea) se 

aproba. 

Se supune la vot propunerea d-lui Primar. 

Dl Birsan intreaba ce specialitate ar avea. 

Se raspunde ca cerinta este de studii juridice. 

Cu 6 voturi pentru, 3 impotriva si 6 abtineri se respinge. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentele si cu 14 voturi pentru si 1 abtinere se aproba HCL 

nr. 136/2017. 

Se reia punctul 4. 

D-na Contabil anunta ca bugetul trebuie echilibrat pe total cu 31.000 , 61.000  pe sectiunea 

functionari si 30.000 pe sectiunea dezvoltare. 

Pentru echilibrare se propune: 



Cresterea la achizitii imobile – cu 30.000. 

Se propune amanarea pana d-na contabil face verificari. 

Se continua cu punctul 7. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru se aproba HCL nr.137/2017. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 138/2017 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

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. 139/2017. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

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. 140/2017. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.2 si 3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 141/2017. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 care nu avizeaza. 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru si 8 impotriva si 1 abtinere (Dermengiu) se respinge. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 care nu avizeaza. 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru si 8 impotriva si 1 abtinere (Dermengiu) se respinge. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. 

Se da cuvantul dlui Preot. 

Se da cuvantul secretarului comisiei nr. 1. 

Dl Primar considera ca trebuie tras odata linie si de la anul sa se lucreze la proiecte noi. 

Considera ca lucrarile sunt justificate si se pot aloca bani. 

Dl Parascan intreaba pe dl Secretar daca este legal. Se raspunde ca proiectul a fost avizat. 

Dl Horgos arata ca d-na Contabil a spus ca sumele alocate au fost justificate. 

Dl Samson arata ca lumea este multumita de realizarile bisericii. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 2. 

Dl Fliundra arata ca regulamentul aprobat nu este un moft ci se incadreaza in prevederile legale, 

deoarece este vorba de alocari de sume. 

Dl Flueras intreaba jurista, dl secretar si contabila daca proiectul este legal. 

D-na Contabil arata ca sunt alocatii bugetare. 

D-na Jurista spune ca nu este in masura sa aprecieze devizele. Dl secretar arata ca la dosar sunt 

situatii de lucrari si profacturi estimate. 

Se propune a se lua o pauza de 5 minute. Se aproba. 

Se supune la vot si cu 7 voturi pentru si 8 impotriva se respinge. 

Se poarta discutii pe documentele pentru justificare adusa de cealalta parohie si pentru proiectele 

pe care le sustine consiliul. 

Se revine la punctul 4 

Se propune amendamente pentru echilibrare, diminuarea cu 30.000 de la achizitii imobile si 

diminuarea cu 61.000 la venituri taxe, tarife si eliberare de licente. 



D-na Contabil atrage atentia ca s-a aprobat un post de functionar public fara a exista avizul 

ANFP. 

Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 

Se supune la vot proiectul de bugetul si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr. 134/2017. 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 142/2017. 

Se trece la primul proiect suplimentar. 

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

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

143/2017. 

Se trece la punctul 2 suplimentar. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1,2,3. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 2 impotriva si 3 abtineri (Danciu, Samson, Flueras) se 

aproba HCL 144/2017. 

Dl Parascan doreste a se consemna ca a intrebat daca este legal a se infiinta un post la asistenta 

sociala. 

D-na Contabil anunta ca a intocmit un referat pentru scutirea creantelor mai mici de 40 lei la 

sfarsitul anului. 

Se propune a se convoca o sedinta ordinara, sau extraordinara pana la sfarsitul lunii in care sa se 

aprobe si repartizarea locuintelor sociale. 

La dosar a existat si raportul dlui primar privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 

2016. 

Exista o adresa a primarului prin care se solicita consilierilor prezentarea unei declaratii de 

asumare a unei raspunderi de repartizare a locuintelor. 

Dl Fliundra arata ca la comisie s-a lucrat cu responsabilitate si prin semnarea rapoartelor si-au 

asumat raspunderea. 

Exista la dosar si adresa d-lui Samson care atrage atentia d-lui Fliundra ca a folosit ilegal sigla 

Consiliului local la convocarea mediului de afaceri din localitate  deoarece nu a fost invitat. 

Dl Fliundra arata ca a invitat si membrii PSD dar care au refuzat sub pretextul ca nu vor sa-l 

supere pe primar. 

Chiar a dorit sa inregistreze o invitatie la registratura si pentru dl primar, dar a fost refuzat. Arata 

ca ani de zile s-a facut campanie pe bani publici dar din consiliul local au fost popularizati doar unii cu 

apartenenta politica. 

Dl Samson considera ca un grup de consilieri nu reprezinta consiliul local in totalitate. Si dansul 

face parte din consiliul local. 

Dl Parascan solicita sprijin pentru doctorii de familie pentru repararea centralei termice, taierea 

tevii de la intersecta str. Noua cu Scolii. Solicita infiintarea unui centru de recuperare. 

Se prezinta cererea d-lui Dascalu, care solicita reanalizarea HCL nr. 92/2017. 

Se prezinta cererea S.C. Motcar de compensare suprafata pentru stabilirea pozitiei. 

Se propune a se dezmembra de-a lungul gardului. 

Se prezinta cererea d-nei Luca prin care solicita locuinta sociala. 

Se prezinta cererea ASC Viitorul Ghimbav. 

Se raspunde ca s-au bugetat sumele. 



Se prezinta adresa Scolii Gimnaziale care anunta ca nu poate aplica regulamentul aprobat pentru 

utilizarea microbuzului scolar 

D-na Antonescu prezinta notificarea d-lui Arisanu. Se propune a se face o evaluare si invitarea 

proprietarului la urmatoarea sedinta de consiliu. 

Dl Toader solicita cadouri si pentru copii prescolari. 

Dl Vornicu intreaba de situatia juridica a caminului cultural. 

Dl Birsan intreaba contabila ce implicatii ar avea asupra bugetului pachetul legislativ fiscal. 

Dl Fliundra ridica problema CD electric din care se alimenteaza cladirile din curte care este 

inestetic. Solicita demontarea lui. Atrage atentia ca s-a restrictionat acesul in parcari la blocul de pe str 

Hermann Oberth de langa turnul de apa. Considera ca cel care  a construit trebuia sa asigure si teren de 

parcare.  

Dl Primar este si el de acord cu un regulament de parcare. 

Revine si solicita refacerea terasamentului de la ghena de la Transilana. Solicita repararea 

acoperisului de la ghena de langa centrala termica. 

Prezinta lista primita cu datornicii la chirii. 

Ridica problema deplasarii in China unde are informatii ca s-au platit doua deplasari si s-a 

deplasat doar dl secretar. Doreste raspuns scris. Aduce la cunostinta solutia data in procesul intentat de 

dl primar impotriva HCL pentru amenajare policlinica si solicita a nu se mai depune apel. 

Informeaza ca a primit citatie ca ar fi folosit ilegal Gazeta de Ghimbav, deoarece nu este 

posesorul siglei, care ar fi inregistrata de UAT din 2015. Se intreaba de ce a fost notificat doar in 

noiembrie 2017. Considera ca este rea intentie sau politica „pumnului in gura”. Roaga a se renunta la 

nume deoarece el l-a creat. Dl Neagoe este nemultumit, deoarece proiectele bugetate nu au fost 

considerate oportune de dl primar. 

D-na Dragan solicita ca membrii comisiei culturale sa fie implicati direct in organizarea 

evenimentelor. 

D-na Dermengiu intreaba daca cadourile de Craciun vor fi gata in jurul datei de 18 decembrie. 

Dl Samson intreaba cand se da drumul la Centrul multifunctional, deoarece angajatii stau 

inghesuiti in birouri. 

D-na Coltea solicita a fi invitata la Seara de colinde. Atrage atentia ca nu a fost pontata corect. 

Intreaba daca se mai face sedinta luna aceasta. 

Dl Horgos multumeste pentru intelegerea acordata si ureaza un an nou mai bun si constructiv. 

Si dl Primar ureaza ganduri bune. 

D-na Contabil solicita d-nei Antonescu sa depuna raportul de activitate al avocatului consiliului 

local. 

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt probleme la ordinea de zi si nemaifiind declara sedinta 

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

 

 

 

 

           Preşedinte,                                                                                    Secretar, 

        Flueras Marian                                                            Szinatovici  Dan 


