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Proces verbal 

întocmit astăzi 23.01.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 

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

Melania, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Parascan Marius, Cuşai Daniel, Bîrsan George, 

Fliundra Ionel, Horgos Vasile, Danciu Dorin, Fluieras Marian, Samson Liviu, Coltea Gabriela. 

Absenţi fiind: Nu sunt. 

Sedinţa este prezidată de dl  Fluieras Marian. 

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

Se propune următoarea ordine de zi: 

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

Oraşului Ghimbav din data de 23 ianuarie 2018, 

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

Oraşului Ghimbav din data de 13.12.2017, 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea, începând cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

oraşului Ghimbav,  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din localitatea 

Ghimbav pentru anul şcolar 2018 – 2019, 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare Documentaţie cadastrală pentru apartamentare – str. 

Crăciunelului, nr. 11, 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare Documentaţie cadastrală pentru apartamentare – str. 

Crăciunelului, nr. 12, 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare Documentaţie cadastrală pentru apartamentare – str. 

Crăciunelului, nr. 13, 

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Popescu Gheorghe şi a dnei Popescu Elena, 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare D.A.L.I. - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie 

„Infrastructură rutieră DN 1 – str. Lungă – str. Victoriei: Amenajare platformă parcare şi trotuar – 

str. Făgăraşului, nr. 25”, 

10. Proiect de hotărâre privind aprobare documentaţie pentru concesionarea serviciului de iluminat 

public din oraşul  Ghimbav, 

11. Proiect de hotărâre privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele apă în zona 

Transilana II”, 



12. Proiect de hotărâre privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele canalizare menajeră 

în zona Transilana II”, 

13. Proiect de hotărâre privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele de apă şi canalizare 

menajeră în zona Livadă II”, 

14. Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei Pentru Copii Abandonaţi de la plata impozitului pe 

clădire şi teren aferent anului 2018, 

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

2018 datorat de dna Popa Ana, 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea înlesnirilor la plată dlui Necşanu Mihai, 

17. Proiect de hotărâre privind acordare facilităţi fiscale către S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL, 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Ghimbav nr. 92/27.07.2017 privind acordarea unui 

stimulent financiar pentru nou născuţi,  

19. Diverse 

 

La sedinta participa si dl Vladareanu Victor si dl Manzala Ion. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Vladareanu. Acesta ridica problema Casei de cultura – Camin 

Cultural, a realizarii muzeului localitatii, propune realizarea unei bretele care sa lege str. Unirii cu 

str. Noua, ridica problema demolarilor de langa biserica monument, solicita supraimpozitarea celor 

care nu-si intretin imobilele. Solicita cumpararea de utilaje care sa ajute la curatatul trotuarelor de 

zapada. Propune extinderea vestiarului de la terenul de fotbal cu bazin de recuperare. Propune 

finantarea aeroportului. Propune identificarea unei locatii ptr picnic. Solicita raspuns cu initiativele 

consiliului. 

Dl Fliundra ii raspunde d-lui Vladareanu ca si dansii doresc realizarea celor mai multe proiecte si 

multumeste pentru initiativa. 

Se propune inversarea proiectului 1 cu 2. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Dl Parascan solicita a se mentiona ca a dorit infiintarea unui centru de recuperare medicala. 

Dl Fliundra a mentionat ca nu-si asuma bugetarea patinoarului si iluminatului festiv de catre grupul 

PNL – PER - PV, rezolvata cu dispozitia de primar desi a solicitat din timp sedinta de rectificare de 

buget. 

Se supune la vot si cu completarile aduse se aproba HCL nr. 1/2018 in unanimitate. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a unui premiu  în valoare de 

2.000 lei familiei Munteanu Frăţilă şi Elisabeta cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie. 

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

2/2018. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Comisia propune amendament, ca indicii de ierarhizare sa nu se modifice. 

Cu 10 voturi pentru si 5 abtineri se aproba. 

Dl Secretar anunta ca cei care au interes in cauza sa se abtina de la vot. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus si cu 9 voturi pentru si 2 abtineri se aproba 

HCL nr. 3/2018- Samson, Fliundra, Horgos si Dermengiu nu participa la vot. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 



Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 2. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 4/2018. 

Se trece la punctul 5 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. 5/2018. 

Se trece la punctul 6 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. 6/2018. 

Se trece la punctul 7 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. 7/2018. 

Dl Danciu propune atribuirea de numere doar impare conform regulii aplicate la nomenclator 

stradal, deoarece cladirile sunt pe aceeasi parte. 

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 nr. 8/2018. 

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. 9/2018. 

Dl Fliundra doreste sa se consemneze ca amenajarea este pentru stationare nu pentru parcare. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Dl Fliundra considera ca in mentenanta trebuiau cuprinse un grup minimal de lucrari. 

Dl Secretar da unele lamuriri. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 10/2018. 

Se trece la punctul 11 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. 11/2018. 

Se trece la punctul 12 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. 12/2018. 

Se trece la punctul 13 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. 13/2018. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. 

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

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 14/2018. 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi. 

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

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 15/2018. 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi. 

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

Dl Parascan doreste atentionarea proprietarilor ca nu vor mai beneficia de ajutor daca nu-si fac 

curatenie si nu sunt buni locatari. 



Dl Fliundra subliniaza ca petentii nu sunt sociabili si vecinii se plang de comportamentul 

acestora. Atrage atentia ca in referatul de specialitate s-a mentionat ca sufera de afectiuni 

medicale fara a fi sustinuta de documente. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 16/2018. 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot si cu 4 voturi pentru 10 impotriva si o abtinere se respinge. 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Dl Fliundra propune amendament ca data sa se calculeze in zile, respectiv 90 de zile. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba amendamentul. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 17/2018. 

Se trece la punctul suplimentat. 

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. 18/2018. 

Se trece la diverse. 

Se prezinta adresa Institutiei Prefectului, care solicita revizuirea HCL nr. 130/2017. 

Dl Fliundra arata ca dupa Ghimbav a mai depus acelasi proiect si localitatea Zarnesti si nu a fost 

atacata. Deasemenea si localitatea Sacele si Cristian au proiecte similare valabile. 

D-na jurist anunta ca este problema de interpretare. 

Se voteaza si cu 11 voturi impotriva revocarii, 2 pentru si 2 abtineri se mentine HCL nr. 

130/2017. 

Se prezinta cererea d-nei Bonat care solicita prelungirea termenului de cumparare a terenului 

aferent locuintei. 

Se propune a se relua procedura de cumparare. 

Se prezinta cererea d-nei / dlui Suto, Frincu, Balasz, Martoiu care solicita extinderea terenului 

pana la 400 mp. 

Dl Fliundra arata ca petentii si-au extins curtile cu mult peste 80 mp, in acea zona dorindu-se 

realizarea altor obiective si inclusiv realizarea unei zone verzi. 

Se supune la vot si in unanimitate se aproba. 

Dl Horgos ridica problema deszapezirii pe str. Progresului  intersectia cu Nucului. 

Dl Danciu ridica si el problema deszapezirii in cartierul Florilor. 

Dl Samson solicita extinderea sistemului de supraveghere in localitate. 

Dl Parascan ridica problema capacelor de la hidrantii de pe str. Lunga, ridica problema tevii din 

str. Noua colt cu Scolii si la intrarea in livada, ingradirea pubelelor din str. Fagarasului. Solicita 

adresa la cei care detin garaj, sa parcheze masinile in acestea. Solicita un raport al societatii care 

realizeaza ingrijiri la domiciliu. Solicita sesizarea garzii de mediu pentru noxele raspandite in aer 

de catre S.C. Forex. Solicita adresa de atentionare a proprietarului care detine turnul de apa de pe 

str. Herman Oberth. Solicita un raport cu fondurile structurale accesate si ce proiecte sunt vizate 

in viitor. 

D-na Dragan solicita d-lui Primar sa verifice punctarea dosarelor de la locuintele sociale, in 

sensul daca s-au strecurat greseli si daca da, sa se comunice acestea. 

Dl Neagoie ridica problema unui bransament de gaz care nu a fost introdus in imobil la una din 

scari la blocurile de locuinte sociale. 

Dl Vornicu solicita operatorului de transport sa suplimenteze mijloacele de transport si 

iluminarea statiei din Brasov. 



Dl Toader solicita repararea DN1 si deszapezirea si a scuarurilor. Revine la stabilirea sensului 

unic intre blocuri. Solicita iluminarea strazilor din Cartierul florilor. Intreaba daca s-a preluat 

Caminul Cultural. 

Dl Rusea solicita a se cumpara casele de vanzare pentru realizarea de diverse obiective. 

Dl Fliundra da unele raspunsuri cu privire la deszapezire, la extinderea supravegherii video. 

Considera ca trebuie organizata mai bine Politia locala. 

Considera ca accesarea fondurilor dureaza prea mult macar provizoriu trebuie extins iluminatul. 

Referitor la casa parohiala considera ca preotul trebuia sa se ocupe de biserica si nu sa se apuce 

de demolarea casei parohiale. 

Dl Viceprimar solicita ca la intalnirile unde este invitat primarul si nu poate merge, ar fi normal 

dumnealui sa reprezinte localitatea. 

Dl Secretar face o informare cu intalnirile purtate cu tema autostrada Ploiesti – Brasov. 

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, 

        Fluieras Marian                                                                            Szinatovici  Dan 


