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Proces verbal 

întocmit astăzi 31.07.2018 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinara 

 
 

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

Melania, Parascan Marius, Bîrsan George, Horgoş Vasile, Fluieraş Marian, Danciu Dorin, Toader 

Rausch Adrian, Petrescu Vlad, Samson Liviu, Cusai Daniel, Rusea Constantin 

Absenţi fiind: Nu sunt 

Sedinţa este prezidată de dl Horgos Vasile. 

 Din partea primăriei participă: Viceprimar – Fliundra Ionel, Secretar Szinatovici Dan, cons 

juridic d-na Antonescu Alina, contabil Cirstolovean Nadalin. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei de îndată a Consiliului Local 

al Oraşului Ghimbav din data de 26.06.2018, a procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Local al Oraşului Ghimbav din data de 27.06.2018 şi a procesului - verbal al şedinţei de îndată a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 02.07.2018, C 3 

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

Oraşului Ghimbav din data de 31 iulie 2018, C 3 

       3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Ghimbav pentru demararea procedurii de 

înfrăţire a Oraşului Ghimbav cu localitatea Bad Neustadt din Germania, C 3 

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

valoare de 2.000 lei familiei Mihaly Elek şi Doina cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la căsătorie, C 1, 2 

       5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiu de fezabilitate „Modernizarea străzilor Nucului, 

Unirii, Progresului şi Prunului, Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov”, C 1 

       6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare şi a Notei conceptuale „Înfiinţare creşă 

în Oraşul Ghimbav”, C 1, 2 

       7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate pentru  implementarea unui 

sistem de iluminat inteligent şi telegestiune în Oraşul Ghimbav, C 1, 3 

       8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru energie durabilă al Oraşului 

Ghimbav, C 1, 3 



       9. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Ghimbav pentru vânzarea, prin licitaţie 

publică, a imobilului teren situat în Ghimbav, înscris în CF nr. 100566, nr. top 100566, în suprafaţă de 

34.853 mp, C 1, 3 

      10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a eşalonării la plata obligaţiilor 

fiscale şi bugetare datorate bugetului local al Oraşului Ghimbav, C 1, 3  

      11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr.  3/23.01.2018 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, C 1, 3 

       12. Diverse  

La sedinta mai participa si dl Apostu Dan, Fam Panait, reprezentanti Politia locala. 

Se propune a se da cuvantul invitatilor. 

Se da cuvantul dlui Apostu. Acesta isi expune problema, respectiv faptul ca dl viceprimar face 

presiuni asupra sotiei, care este angajata ca si consilier juridic la primaria Ghimbav, pentru a pleca 

din institutie. 

Doreste a se lua atitudine si a se da raspuns. 

Dl Viceprimar arata ca de cand a venit in institutie a dorit sa schimbe anumite practici pentru 

cresterea performantei. A solicitat angajatilor sa respecte programul de lucru, sarcinile de serviciu 

si atributiile primite. 

D-na Dermengiu considera ca d-na Apostu trebuia sa vina in fata consiliului si sa-si sustina pozitia. 

Dl Samson considera ca nemultumirile sunt personale si ca se pot rezolva cu discernamant. 

Dl Viceprimar arata ca nu a solicitat decat profesionalism. 

Dl Horgos intreaba daca a fost sesizata comisia de disciplina. 

Dl Viceprimar arata ca inca nu a sesizat comisia de disciplina deoarece a dat dovada de clementa. 

Dl Apostu doreste a se consemna ca s-a facut afirmatia ca in concediu medical, sotia a fost in 

Serbia dar numai s-a aruncat cu noroi fara sustineri. 

Dl Pintilie arata ca a facut demersuri pentru obtinerea autorizatiei de construire de peste sase luni si 

nici acum nu au obtinut avizele necesare. 

Dl Birsan intreaba daca in faza de aviz de oportunitate trebuie sa se pronunte consiliul local. 

Dl Samson considera ca nu trebuie pacaliti oameni si sa se spuna clar daca se poate construi 

locuinte colective in zona vizata. 

Dl Viceprimar arata ca de cand este consiliul local nu s-a opus initiativei extinderilor in zona, dar 

doreste a nu se mai construii haotic, fara asigurarea spatiilor verzi, locurilor de parcare necesare. 

Arata ca a dorit sa consulte consiliul pentru proiectul in cauza pentru a nu se impiedica pe viitor. 

Dl Birsan ca si arhitect da unele explicatii tehnice si expune viziunea sa de dezvoltare a zonei. 

Dl Vornicu la ora 17.00 solicita invoire deoarece are programare la doctor. 

Se trece la ordinea de zi. 

Se trece la punctul 1. 

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. 98/2018 

Se trece la punctul 2. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent trimestrului II al anului 2018, 

2. Proiect de hotarare privind modificarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului orasului Ghimbav. 



Se supune la vot suplimentarea si in unanimitate se aproba. 

 

 

 

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se 

aproba HCL nr. 99/2018. 

Se trece la punctul 3. 

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.100/2018. 

Se trece la punctul 4. 

Se prezinta punctul de vedere al com 1, 2. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.101/2018. 

Se trece la punctul 5. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.102/2018 

Se trece la punctul 6. 

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

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.103/2018. 

Se trece la punctul 7. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 104/2018. 

Se trece la punctul 8. 

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

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.105/2018. 

Se trece la punctul 9. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

S-a propus un amendament de catre dl Flueras de divizare a terenului in patru loturi si vanzarea lor 

separata. 

Dl Secretar da unele lamuriri juridice cu privire la posibilitatea concesiunii sau inchirierii 

terenurilor. 

Dl Viceprimar da si el unele lamuriri cu privire la initierea proiectului pentru vanzare tinand cont 

de solicitarea petentului si de veniturile aduse bugetului local. 

Dl Samson sustine si el propunerea d-lui Flueras. 

Dl Neagoe se gandea ca terenul in cauza sa fie pastrat si amenajat ca zona verde. 

Dl Flueras solicita o lista cu terenurile pe care le mai are in proprietate orasul. 

Se supune la vot amendamentul si cu 9 voturi pentru si 4 abtineri se aproba, 

Se supune la vot proiectul si cu 9 voturi pentru si 4 abtineri (Dermengiu, Dragan, Neagoe, Birsan) 

se respinge proiectul deoarece hotarari care vizeaza administrarea patrimoniului localitatii se 

adopta cu 2/3 din totalul consilierilor in functie respectiv 10 consilieri. 

Se trece la punctul 10. 

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

D-na Dragan propune amendament ca esalonarea sa nu depaseasca finele anului in curs. 

Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 

Se supune la vot proiectul modificat cu amendament si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se 

aproba HCL nr.106/2018 

Se trece la punctul 11. 

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



Dl Samson intreaba daca nu se vor crea nemultumiri in randul celorlalti angajati si daca se 

pastreaza ierarhizarea. 

Dl Viceprimar arata ca persoana care ocupa postul, performeaza si are calificare peste necesarul 

postului. 

D-na Dragan solicita a primi toate proiectele pe e-mail inclusiv cele cu care se suplimenteaza 

ordinea de zi. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru si 4 abtineri  se aproba HCL nr. 107/2018. 

Se trece la suplimentarea ordinii de zi. 

Se da citire primului proiect suplimentat. 

Se da cuvantul d-lui contabil. 

Dl Horgos solicita ca urmatoarea executie bugetara sa o prezinte comparativ si la timp. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 108/2018. 

Se trece la punctul 2 suplimentat. 

Se da cuvantul dlui viceprimar care prezinta considerentele modificarilor propuse. 

Se supune la vot si cu 13  voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.109/2018. 

Se reia discutia pe solicitarea familiei Pintilie si se concluzioneaza a se lua in considerare 

propunerea comisiei nr.1 conform procesului – verbal. 

Se da citire si cererii d-lui Bendeanu Marius, care solicita infiintarea unui Club sportiv sub 

conducerea Consiliului local. 

S-a propus invitarea in comisia nr,2 pentru analiza si discutii. 

La comisia nr.1 s-a mai analizat si cererea dlui Bothaza pentru infiintare statie carburanti unde s-a 

avizat studiul de oportunitate intocmit. 

Dl Flueras intreaba daca a fost sesizata societatea care a modernizat strazile in Cartierul Florilor 

unde nu se scurg apele catre geiger. Solicita amplasarea unui container mare pentru depozitare 

deseuri de pe domeniul public. 

Dl Danciu ridica problema gunoaielor care se ard in zona unde se construieste in Cartierul Florilor 

si din nou ridica problema terenurilor neingrijite. 

Dl Petrescu intreaba de fibra optica in Cartierul Florilor. 

Dl Samson ridica problema canalizarii din spatele blocului nr.18. 

Dl Parascan solicita repararea ghenelor de gunoi, taierea tevii ramase in carosabil la intersectia str. 

Noua cu Pietii. Solicita repararea locurilor de joaca, politia locala sa sanctioneze pe cei care arunca 

gunoaie. 

Solicita achizitionarea carucioarelor pentru persoanele cu dizabilitati. 

D-na Dragan intreaba ce s-a intamplat cu reteaua de canalizare de la gara, daca s-au achizitionat 

containere pentru persoane cu conditii insalubre si intreaba cand va fi data in folosinta policlinica. 

Dl Neagoe ridica si el problema locatarilor de pe str. Noua nr. 226. Propune o intalnire cu chiriasii 

si intraba in ce stadiu se afla achizitionarea containerelor de locuit. Intreaba unde sunt amplasate 

containerele de colectare selectiva. 

Dl Birsan propune inchiderea locurilor de joaca care nu sunt corespunzatoare pentru 

preintampinarea accidentelor. 

Dl Cusai ridica problema unui cetatean care a amplasat stupi de albine in Cartierul Florilor si 

intraba daca este legal. 

Dl Toader ridica problema caminului de langa dl Manzatu, solicita astuparea lui intraba in ce stadiu 

este intersectia DN 1 – DJ 103C. 

Dl Rusea intreaba in ce stadiu se afla Caminul cultural si terenul care a fost si concesionat catre 

Silva Carpat. 



Dl Horgos ridica problema angajatilor de la Ecopak care blocheaza parcarile publice. Propune 

atentionarea societatii sa-si amenajeze propria parcare iar daca nu sa-si monteze aparate de taxat. 

Intraba de stadiul de preluare a Caminului cultural. 

Dl viceprimar da unele raspunsuri. 

Dl Birsan solicita prevederea de sume pentru obtinerea AC construire locuinte sociale pe str Noua 

nr. 226. 

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, 

        Horgos Vasile                                                         Szinatovici  Dan 


