ROMÂNIA
JUDEŢUL BRAŞOV
CONSILIUL LOCAL GHIMBAV
Str. Lungă, nr. 69, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 258006, 258355
www.primaria-ghimbav.ro, E-mail: primariagh@artelecom.net

Proces verbal
întocmit astăzi 15.03.2018 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, Bîrsan George, Fliundra Ionel,
Horgos Vasile, Fluieras Marian, Samson Liviu.
Absenţi fiind: Cusai Daniel, Danciu Dorin (plecat in delegatie)
Sedinţa este prezidată de d-na Hardan Dragan Larisa.
Din partea primăriei participă: Dl primar Toma Dorel, Secretar Szinatovici Dan, cons juridic
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 martie - mai 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 23.01.2018 şi a procesului - verbal al şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 28.02.2018 - 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 15 martie 2018 - iniţiator primar Toma Dorel,
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al dnei Colţea
Gabriela, din partea PSD şi validarea mandatului de consilier local supleant al dlui Petrescu Vlad, din
partea PSD - iniţiator primar Toma Dorel,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 - iniţiator primar Toma
Dorel,
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de
specialitate al Primarului Oraşului Ghimbav pentru anul 2018 - iniţiator primar Toma Dorel,

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al
Primarului Oraşului Ghimbav - iniţiator primar Toma Dorel,
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Serviciului Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei Oraşului Ghimbav - iniţiator primar Toma
Dorel,
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stoica Zaharie Marghiloman şi a dnei
Stoica Liliana - iniţiator primar Toma Dorel,
10. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către Urdă Vasile Cristian, Urdă
Monica Oana, Vecinu Daniel şi Vecinu Adriana Mihaela - iniţiator primar Toma Dorel,
11. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Oraşului Ghimbav a unor reţele
de apă şi canalizare - iniţiator primar Toma Dorel,
12. Proiect de hotărâre privind aprobare dezmembrare teren înscris în CF nr. 104351/Ghimbav,
nr. cad. 104351 - iniţiator primar Toma Dorel,
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării din bugetul local a obiectivului
de investiţii al Oraşului Ghimbav care beneficiază de finanţare prin PNDL 2017 – 2020 - „Extindere
reţele apă în zona Transilana II” - iniţiator primar Toma Dorel,
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării din bugetul local a obiectivului
de investiţii al Oraşului Ghimbav care beneficiază de finanţare prin PNDL 2017 – 2020 - „Extindere
reţele canalizare menajeră în zona Transilana II” - iniţiator primar Toma Dorel,
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării din bugetul local a obiectivului
de investiţii al Oraşului Ghimbav care beneficiază de finanţare prin PNDL 2017 – 2020 - „Extindere
reţele de apă şi canalizare menajeră în zona Livadă II” - iniţiator primar Toma Dorel,
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a Statului Român în domeniul
public al Oraşului Ghimbav şi în administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului înscris în CF nr.
103373/Ghimbav, nr. top 803/11 - iniţiator primar Toma Dorel,
17. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a Statului Român în domeniul
public al Oraşului Ghimbav şi în administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului înscris în CF nr.
103398/Ghimbav, nr. top 831/11 - iniţiator primar Toma Dorel,
18. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea privată a Statului Român în domeniul
public al Oraşului Ghimbav şi în administrarea Consiliului Local Ghimbav a imobilului înscris în CF nr.
105235/Ghimbav, nr. top 831/10 - iniţiator primar Toma Dorel,
19. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Oraşului Ghimbav - iniţiator primar Toma Dorel,
20. Diverse.

La sedinta participa si cetateni ai localitatii, dl Manzala, dl Preot Puia Dumitrescu, d-na Apostu
Loredana, dl Petrescu Vlad.
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi.
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.22/2018.
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3.
Dl Fliundra doreste a se consemna ca la cererea unor cetateni de extindere a gradinilor zona DN
73 B nu se intelege ce se voteaza. Propunerea dansului sau cererea cetatenilor ? Se raspunde ca da
propunerea dansului.
Se supune la vot si in unanimitate se aproba HCL nr. 23/2018.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
Se propune suplimentarea cu 5 proiecte.
1. Proiect de hotarare privind actualizare Studiu de fezabilitate „Infiintare cresa in orasul Ghimbav”
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cofinantarii din bugetul local a obiectivului de investitii
care beneficiaza de finantare prin PNDL 2017 – 2020 „Infiintare cresa in orasul Ghimbav”
3. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
4. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de
2000 lei familiei Toader Gheorghe si Maria cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie.
5. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de
2000 lei familiei Susu Florinel si Aspasia cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie.
Se supune la vot suplimentarea cu primul si al doilea proiect.
In unanimitate se aproba.
Se supune la vot suplimentarea cu proiectul nr.3.
Dl Fliundra propune amanarea.
Cu 4 voturi pentru, 6 impotriva si 2 abtineri se respinge.
Se supune la vot suplimentarea cu proiectul 4 si 5.
Cu 11 voturi pentru si 1 abtinere dl Toader,se aproba.
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea aprobata si cu 12 voturi pentru si niciunul
impotriva se aproba HCL nr. 24/2018.
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi.
Comisia de validare isi intra in atributii si procedeaza la studierea documentelor, care se
concretizeaza cu raportul acesteia, care se prezinta in cadrul sedintei.
Se supune la vot proiectul de hotarare si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL
nr. 25/2018.
Dl Petrescu Vlad depune juramantul si in consecinta se valideaza mandatul acestuia.
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
D-na Contabil anunta ca bugetul este dezechilibrat dupa amendamentele propuse in cadrul
comisiilor reunite .
Se propune a se da cuvantul invitatilor.
Dl Potecu Marian ia cuvantul si solicita sprijin in bransarea la utilitatile imobilelor cu iesire la str.
Bisericii Romane.
Dl Primar raspunde ca DN 73 B este cuprins intr-un proiect major de modernizare de catre
CNAIR si nu crede ca se vor obtine avizele necesare.
Dl Fliundra anunta ca sunt sume prevazute in buget si doreste si amenajarea teritoriului in zona.

D-na Apostu solicita consiliului sa asigure sumele necesare pentru pregatirea profesionala a
personalului.
Dl Fliundra arata ca s-a propus retragerea sumelor care erau prevazute pentru specializarea
consilierilor.
D-na Contabil anunta ca nu a avut inregistrata nici o cerere din partea consilierilor pentru
participare la cursuri de perfectionare.
Dl Fliundra specifica ca d-na contabil trebuie sa asigure sprijin consilierilor locali in redactarea
materialelor.
Dl Neagoe solicita unele clarificari la cheltuieli materiale. D-na contabil da raspunsuri.
Se da citire amendamentelor
1. Se propune de la cap I „bunuri si servicii” materiale de curatenie sa se diminueze cu 35 mii lei.
2. La ac. cap. – „piese de schimb” sa se diminueze cu 10 mii lei.
3. La ac. cap. la „posta si telecomunicatii” sa se diminueze cu 74.000 lei
4. La ac. cap. „materiale si prestari de serviciu” cu caracter functional sa se diminueze cu 20 mii lei.
5. La ac. cap. la „alte bunuri si servicii” pentru intretinere si functionare sa se diminueze cu 50 mii
lei.
6. La ac. capitol la „cheltuieli judiciare” sa se diminueze cu 50 mii lei.
7. La ac. cap. la „obiecte de inventar” sa se diminueze cu 130 mii lei.
8. La ac. cap. la „deplasari in tara si strainatate” sa se diminueze cu 40 mii lei.
9. La ac. cap. la „pregatire profesionala” sa se diminueze cu 40 mii lei.
10. La ac. cap. „alte cheltuieli” se propune diminuarea cu 85 mii lei, prin reducerea sumelor pentru
Contractul de cunsultanta cu Anderssen (55 mii lei din contractul de consultanta cu Andersen
care prevede asistenta achizitii publice si 30 mii de la diverse).
D-na Contabil arata ca sumele invocate in raportul curtii de conturi se refera la contract incheiat.
11. La acelasi cap. la „alte cheltuieli capitale” se suplimenteaza cu 50 mii lei cu suplimentarea
coresp. si a anexei 3.
Dl Fliundra propune consultarea consilierilor pentru stabilirea locatiilor unde sa se amplaseze
camere noi de supraveghere care sa fie aprobate cu ocazia S.F-ului. Dl Toader solicita si o
camera cu transmitere live.
12. La punct.VII „cultura, recreere si religie” – alte servicii in domeniul cultural – bunuri si servicii –
obiecte de inventar, diminuarea cu 30 mii lei.
Dl Fliundra solicita ca la alocarea sumelor pentru arbori sa se tina cont de speciile care se
preteaza in zona noastra.
13. La ac. cap. la „alte cheltuieli” se diminueaza 300 mii lei. Sumele ramase sunt pentru: 350 mii lei
pentru zilele orasului si festival medieval, 20 mii lei steaguri, 10 mii curatenie sala sport, 100 mii
ziua copilului si 20 mii lei ansamblul Doruletul”.
14. La ac. cap. la „servicii recreative si sportive, alte cheltuieli asociatii si fundatii” suplimentarea cu
200 mii lei.
15. La acelasi cap. cheltuieli de capital se suplimenteaza cu 10 mii lei cu modificarile
corespunzatoare a pozitia 4 din anexa 3 cap III, de la 50 la 60 mii lei.
16. La cap „Intretinere parcuri zone verzi bunuri si servicii obiecte de inventar” se diminueaza cu
100 mii lei cu alocarea ac. sume la subcapitolul reparatii curente.
17. La ac. cap alte cheltuieli se diminueaza cu 70 mii lei pentru curatenie extravilan si alocarea de
aparate fitness si suma de 210 mii lei de la cheltuieli sa fie alocate la cheltuieli de capital (
suplim de la 250 mii lei la 460 mii lei) cu crearea unei pozitii noi la anexa 3. Se propun 14
bucati.

18. La ac. cap subcap alte cheltuieli – biserica, suplimentarea cu 400 mii lei cu mentiunea ca sunt
pentru toate cultele cu alocarea prioritara pentru reparatii la biserica veche.
19. La cap. IX locuinte serv. dezv – cheltuieli de capital suplimentarea cu 50 mii lei cu modificarea
poz 10 din cap V din anexa 3.
20. La cap dezvoltare pentru locuinte – bunuri si servicii se diminueaza cu 250 mii lei cu mentiunea
ca 50 mii sunt alocati pentru ridicari topo strazi.
21. La cap X Protectia mediului cap cheltuieli de capital diminuarea cu 50 mii lei cu modif si a
anexei 3 poz. 1 – protectia mediului la 100 mii lei. La poz. 3 din anexa 3 se schimba str. Mihai
Viteazu cu Tudor Vladimirescu.
22. La cap. Transport reparatii curente reducerea cu 400 mii lei de la reparatii drumuri 2017. D-na
Contabil atrage atentia ca nu se pot retrage sumele de bani deja cheltuite cu respectarea
contractelor si a prevederilor legale.
Dl Primar atrage atentia ca drumurile pietruite sunt intr-o stare avansata de degradare.
Dl Fliundra arata ca se doreste asfaltarea strazilor si anul trecut s-au alocat sume insemnate
pentru repararea lor.
Dl Secretar da unele lamuriri cu privire la angajarea si plata sumelor contractate in 2017 si
achitate in 2018.
23. La ac. cap. la cheltuieli de capital suplim cu 20 mii lei cu modificarile corespunzatoare si a
anexei 3 pozitia 12 la cap Transporturi si alocarea cu suplim sume de 380 mii lei, ptr reparatii
strazi la alte chelt.
24. Dl Primar propune alocare sume de 144.000 lei pentru centrala alarmare la cap autoritati
executive – cheltuieli de capital in cadrul anexei 5 cu asig – sumelor de la achizitii imobile.
25. Asig sume de 20 mii lei pentru doc. salubrizare – concesionare serviciu DDD cu diminuare de la
strategia de dezvoltare servicii salubrizare cu crearea unei pozitii noi pe anexa 3.
26. Suplimentarea cap I autoritati executive bunuri si servicii – serviciul apa canal cu 20 mii lei cu
diminuarea coresp. a deplasarilor in strainatate.
D-na Contabil se retrage pentru analizare echilibrare buget.
Se propune a se parcurge in continuare ordinea de zi.
Se trece la punctul 6
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. 27/2018
Se trece la punctul 7
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru se aproba HCL nr. 28/2018.
Se trece la punctul 8
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 2
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 29/2018.
Se trece la punctul 9
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. 30/2018.
Se trece la punctul 10.
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. 31/2018.
Se trece la punctul 11
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. 32/2018.

Se trece la punctul 12
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 33/2018.
Se trece la punctul 13
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 34/2018.
Se trece la punctul 14
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 35/2018.
Se trece la punctul 15
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 36/2018.
Se trece la punctul 16
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. 37/2018.
Se trece la punctul 17
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. 38/2018.
Se trece la punctul 18
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 39/2018.
Se trece la punctul 19
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1.
Se propune amendament de modificare a lungimii str. Progresului la 700 m si a str. Unirii la 655
m.
Se supune la vot amendamentele si in unanimitate se aproba.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 40/2018.
Se trece la punctul 20 ( primul proiect suplimentat)
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1.
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 41/2018.
Se trece la punctul 21 ( al doilea proiect suplimentat)
Dl Fliundra anunta consiliul ca a uitat sa prezinte consiliului un program prezentat de d-na
Stanciu pentru finantarea unor programe extrascolare.
Dl Secretar anunta ca cine are interes sa se abtina de la vot.
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 42/2018 ( dl
Toader s-a abtinut de la vot)
Se trece la punctul 22 ( nr. 3 suplimentat)
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 43/2018.
Se trece la punctul 23 ( nr. 4 suplimentat)
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 44/2018.
Se trece la diverse.
La dosar a fost prezentat si raportul pe sem II anul 2017 a Serviciului de asistenta sociala.
Se analizeaza cererea S.C. ICCO Parc Industrial care solicita reanalizarea cererii de acordare
facilitati.
Se propune a se da raspuns ca se mentine pozitia anterioara respectiv, respingerea solicitarii si cu
8 voturi pentru, 4 impotriva (PSD) si 1 abtinere (Dl Parascan) se aproba respingerea cererii.

La dosar a fost si o informare a consiliului pe care Clinica ICCo asigura unele facilitati
cetatenilor localitatii.
Se analizeaza cererea S.C Fintrans si a referatului intocmit de aparatul de specialitate cu privire
la suspendarea platii chiriei si a impozitului aferent terenului inchiriat pana la eliberarea
certificatului de urbanism.
Dl Fliundra considera ca orasul pierde bani daca nu sunt promovate investitiile si nu trebuie
obstructionate initiativele. Trebuie sa se lase deoparte orgoliile si impreuna consilierii trebuie sa
ia atitudine impotriva acestor practici neortodoxe.
Se reia discutia la punctul cu bugetul.
d-na Contabil anunta ca bugetul este dezechilibrat si propune ca pentru echilibrare sa se modifice
anexa 1 cap transferuri voluntare altele decat subventii – varsamant din sectiunea de functionare
pentru sectiunea de dezvoltare cu suma de „ 670 mii lei”
Si in compensare alimentarea varsaminte din sectiunea de functionare + 670 mii lei”
Pentru echilibrare sectiunea de functionare trebuie prevazute inca cheltuieli de 454 mii lei.
Dl Horgos propune 54 mil lei pentru cursuri perfectionare, 30 mii la costume populare, 370
transfer la biserica.
Se propune 5 minute pauza.
Se reiau discutiile.
Dl Fluieras propune 100 mii lei pentru zilele orasului.
D-na Dragan propune ca suma de 454 mii lei sa se aloce la pietruire strazi.
Dl Parascan propune 200 mii pentru pietruire, 10 mii la costume populare.
Se trece la votarea amendamentelor.
Amendamentul nr. 1 cu 9 voturi pentru si 4 impotriva se aproba
Amendamentul nr.2 cu 12 voturi pentru si 1 impotriva se aproba
Amendamentul nr. 3 cu 9 voturi pentru si 4 impotriva se aproba
Amendamentul nr. 4 cu 9 voturi pentru si 3 impotriva si 1 abtinere se aproba.
Amendamentul nr. 5 cu 9 voturi pentru 4 impotriva se aproba
Amendamentul nr. 6 cu 10 voturi pentru si 3 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 7 cu 10 voturi pentru si 3 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 8 cu 12 voturi pentru si 1 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 9 cu 8 voturi pentru si 5 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 10 cu 9 voturi pentru si 3 impotriva si 1 abtinere se aproba.
Amendamentul nr. 11 cu 12 voturi pentru si 1 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 12 cu 8 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere se aproba.
Amendamentul nr. 13 cu 9 voturi pentru si 4 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 14 cu 11 voturi pentru, 1 impotriva si 1 abtinere se aproba.
Amendamentul nr. 15 cu 12 voturi pentru si 1 impotriva se aproba.
Amendamentul nr.16 cu 9 voturi pentru si 4 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 17 cu 12 voturi pentru si 1 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 18 cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 19 cu 10 voturi pentru si 3 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 20 cu 8 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere se aproba.
Amendamentul nr. 21 cu 9 voturi pentru si 4 impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 22 se retrage.
Amendamentul nr. 23 cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 24 cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba.

Amendamentul nr. 25 cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba.
Amendamentul nr. 26 cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba.
Se supune la vot amendamentele pentru echilibrarea bugetului la sectiunea dezvoltare. Se supune
la vot si cu 13 voturi pentru se aproba.
Avand in vedere ca trebuie redistribuita suma de 54 mii lei la sectiunea de functionare, se
propune alocarea la cap cheltuieli pentru perfectionare a sumei de 54 mii lei.
Cu 4 voturi pentru, 5 impotriva si 4 abtineri se respimge.
Dl Parascan propune alocarea sumei de 54 mii lei la titlu Ajutoare sociale. Cu 13 voturi pentru se
aproba.
Se supune la vot proiectul de buget cu amendamentele propuse si cu 13 voturi pentru si niciunul
impotriva se aproba HCL nr. 26/2018.
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,
Hardea Dragan Larisa

Secretar,
Szinatovici Dan

