
R O M Â N I A 

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 29.03.2018 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 
 

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

Melania, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Parascan Marius, Fliundra Ionel, Horgoş Vasile, 

Cusai Daniel, Petrescu Vlad. 

Absenţi fiind: Birsan George, Samson Liviu (plecat din localitate), Fluieras Marian (participa de 

la ora 17.00), Danciu Dorin (participa de la ora 16.08). 

Sedinţa este prezidată de d-na Hardea Dragan Larisa . 

 Din partea primăriei participă: Primar Toma Dorel, Secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-

na Antonescu 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 15.03.2018, C 3 

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

al Oraşului Ghimbav din data de 29 martie 2018, C 3 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Ghimbav nr. 34/15.03.2018 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”, 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Ghimbav nr. 35/15.03.2018 
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”, 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL Ghimbav nr. 36/15.03.2018 

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”, 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 
11/23.01.2018 privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele apă în zona 
Transilana II”, 



7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2, litera a), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 
12/23.01.2018 privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele canalizare 

menajeră în zona Transilana II”, 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2, litera d), alin. 1 din HCL Ghimbav nr. 

13/23.01.2018 privind actualizare Studiu de fezabilitate „Extindere reţele de apă şi 
canalizare menajeră în zona Livadă II”,  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor şcolare în anul şcolar 
2017/2018 – semestrul II precum şi a cuantumului acestora, C 1, 2 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de 

finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, C 2, 3 

11. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Cofeiu Marius, C 1, 3 

12. 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. 101375/Ghimbav, nr. top 1031/75, C 1 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Oraşului Ghimbav a unor 

reţele de apă şi canalizare, C 1 

14. Diverse. 
Se trece la punctul 1. 

Dl Parascan solicita a se mentiona ca suma propusa la cap. As. Sociala, este pentru 

achizitionare fotolii rulante pentru persoane cu  dizabilitati neuro-musculo-scheletice. 

Se supune la vot si cu 11 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 45/2018. 

Se trece la punctul 2. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot si cu 11 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 46/2018. 

Se terece la punctul 3. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 11 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 47/2018. 

Se trece la punctul 4. 

De la ora 16.08 participa la sedinta si dl Danciu Dorin. 

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. 48/2018. 

 Se trece la punctul 5. 

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. 49/2018. 

 Se trece la punctul 6. 

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. 50/2018. 

Se trece la punctul 7. 

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. 51/2018. 

Se trece la punctul 8. 



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. 52/2018. 

 

Se trece la punctul 9. 

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

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 53/2018. 

Se trece la punctul 10. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.2. 

S-au propus 3 amendamente: 

1. La cheltuieli eligibile sa fie mentionate si cheltuieli cu transportul, cazarea, masa, 

alimentatie de efort, plata arbitrilor si altor persoane, asigurarea persoanelor, 

achizitionarea de echipament si material, cheltuieli medicale, cheltuieli cu premiile, 

indemnizatii si alte drepturi ale sportivilor, tehnicienilor si altor specialisti. 

La ora 16.30, participa la sedinta si dl presedinte al Consiliului Judetean Adrian 

Vestea, dni cons. jud. Vestea Mihai, Spinean Ionel. 

2. Se propune eliminarea criteriului de evaluare cu aliniatul anterior. 

Dl Fliundra considera ca in acest mod s-ar incuraja asociatiile sportive mici. 

Dl. Petrescu considera ca sunt dezavantajate si cluburile noi. 

Dl Horgos considera ca criteriile trebuie mentinute deoarece cluburile trebuiesc 

departajate. 

3. Se propune ca bugetul proiectului sa fie de 400.000 lei conform aprobarii din buget. 

Se propune a se trece la urmatorul punct si a se relua discutia pe acest punct la sfarsit. 

Se trece la punctul 11. 

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

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 

55/2018. 

Se trece la punctul 12. 

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. 

56/2018. 

Se trece la punctul 13. 

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. 

57/2018. 

Se propune a se da cuvantul invitatilor. 

Dl Vestea adreseaza un cuvant consiliului detaliind demersurile realizate pentru 

proiectul aeroportului. 

Dl Primar arata ca sunt cateva hotarari de consiliu judetean care sunt contradictorii si 

care trebuiesc clarificate. Deasemenea trebuie gasita o formula asociativa in care 

Ghimbavul sa se regaseasca cu sumele de bani cu care a contribuit la constructia 

aeroportului pana acum. 

Dl Vestea Mihai face un apel de unitate a tuturor fortelor pentru realizarea proiectelor 

prioritare pentru Judetul Brasov. 



Dl Spinean subliniaza si el importanta realizarii aeroportului. Consiliul local trebuie 

sa ia o decizie cu privire la drumul care trebuie urmat si sa gaseasca o structura 

asociativa sau daca nu, sa se realizeze o desocotire.  

Solicita semnarea documentelor necesare pentru continuarea lucrarilor la aeroport. 

Dl primar solicita repararea DJ 103C. 

Dl Fliundra arata ca din 2008 consiliul local a sustinut constructia aeroportului. 

Pentru realizarea accesului la aeroport trebuiesc realizate grupuri de lucru. 

La ora 17.00 participa la sedinta si dl Fluieras. 

Se revine la punctul 10. 

Se supune la vot amendamentul nr.1. 

Cu 13 voturi pentru se aproba. 

Amendamentul nr. 2 se reformuleaza astfel. 

Se elimina plafonul de punctaj. 

Criteriile de evaluare se reformuleaza - pentru o sectie functionala  - 5 puncte. 

Pentru un sportive legitimate  - 1 punct. 

Punctul 3 se mentine. 

Punctul 4 se reformuleaza pentru 1 medalie judeteana 2 puncte. 

Pentru 1 medalie la nivel  national 5 puncte 

Pentru 1 medalie la nivel international 10 puncte 

Medaliile sa fie obtinute in anul anterior sau in anul in curs. 

Alocarea sumelor pe solicitant raportat la plafonul maxim se va face in ordine 

descrescatoare in functiee de punctajul obtinut, proportional, pornindu-se de la 

punctajul maxim. 

Se supune la vot amendamentul 2 si cu 13 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot amendamentul 3 si cu 13 voturi pentru se aproba. 

Dl Fluieras propune majorarea valorii maxime la 120.000 lei. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr. 54/2018. 

 Se trece la diverse. 

Se da cuvantul d-nei Babii, care-si sustine cererea prin care solicita facilitate fiscala 

pentru repararea gardului si curatarea lui care a fost deteriorat, ca urmare a lucrarilor 

publice in zona. 

Dl Primar anunta ca se va curate gardul cu firma care curata stalpisorii pe DN. 

Dl Fliundra arata ca se stie de mult de problema si trebuie gasita o rezolvare la 

situatie. 

Dl Primar spune ca el va executa ce spune consiliul. 

D-na Babii considera ca nu trebuie sa-si cheltuie banii pentru repararea gardului 

stricat de altii. 

Se prezinta adresa Consiliului Judetean nr. 3360/2018, pentru participare la 

manifestari culturale. 

Se prezinta cererea d-lui Dascalu Ciprian care solicita revizuirea HCL nr. 92/2017. 



Se propune a se mentine hotararea in forma actuala. Se supune la vot si se aproba in 

unanimitate. 

Se analizeaza si cererea S.C. Motcar care solicita reanalizarea propunerii de 

compensare. 

Se propune mentinerea propunerii anterioare. Cu 8 voturi pentru, 2 impotriva si 3 

abtineri se mentine propunerea anterioara. 

Se prezinta cererea d-lui Ioan Vlad care solicita prenumerare volum de carte. 

Se propune ca din suma alocata la biblioteca sa se cumpere carti cu avizul primarului. 

Dl Neagoe solicita urgentarea PUZ-ului in zona DN 73B. Solicita demararea 

lucrarilor aprobate in buget. Solicita duplicat CD dupa sedinta de consiliu. 

Dl Vornicu solicita luarea de masuri impotriva celor care plimba cainii si murdaresc 

domeniul public; solicita montarea de indicatoare. Ridica problema parcarii de la 

Fagarasului nr. 46. 

Dl Fliundra ridica si el problema parcarii. Considera ca trebuie adoptata o hotarare de 

concesionare parcari. 

Deasemenea trebuie amplasate placute de avertizare pentru cei care murdaresc 

domeniul public cu excremente de la caini, iar Politia Locala trebuie sa fie mai 

prezenta. Anunta unele demersuri realizate pe langa Compania de Drumuri. 

Considera ca pentru organizarea de manifestari pentru comemorarea anului centenar 

nu s-a prezentat nici un program concret. 

Ridica problema noroiului de pe strazi. 

Trebuie intervenit cu un autogreder. 

Anunta ca au taiat bani de la curatenie de la sala pentru ca nu se facea curatenie. 

Considera ca serviciul spatii verzi poate suplinii anumite servicii. 
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,                                                                                        Secretar, 

        Hardea Dragan Larisa                                                    Szinatovici  Dan 


