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Proces - verbal 

întocmit astăzi 17.09.2018 ora 16 00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinara 

 

 

 Prezenţi fiind: Neagoe Mihai, Rusea Constantin, Bîrsan George, Fluieraş Marian, Toader 

Rausch Adrian, Horgos Vasile, Petrescu Vlad, Dermengiu Melania, Hârdea Drăgan Vasilica 

Larisa, Vornicu Sorin, Parascan Marius, Cusai Daniel 

Absenţi fiind: Samson Liviu, Danciu Dorin participa de la ora 16.15.   

Sedinţa este prezidată de dl Neagoe Mihai. 

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

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de Sedinta ce va cvonduce 

lucrarile Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna septembrie - noiembrie 2018, 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului – verbal al sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 30.08.2018, 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului 

Local al Orasului Ghimbav din data de 17.09.2018, 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis reprezentand 

scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligatiilor bugetare constand 

in impozite si taxe locale, redevente, chirii si alte obligatii de plata datorate bugetului 

local de catre persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale 

si asociatii familiale, care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orasului 

Ghimbav, 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii delegatiei orasului Ghimbav la Bari – 

Italia in perioada 20 – 23 septembrie 2018,   

6. Diverse. 



La sedinta participa dl Dascalu si dl Dermengiu Valentin. 

Se trece la punctul nr.1. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.121/2018. 
Se propune a se da cuvantul dlui Dascalu. 
Dl Viceprimar face o prezentare a problemei, respectiv solutia de urbanizare a zonei 
Livada IV si are o nemultumire deoarece se propun strazi infundate. 
Dl Dascalu face o prezentare a istoricului cu privire la demersurile intocmite pentru 
realizare PUZ 
Se propune a se face o deplasare in teren dupa sedinta. 
Dl presedinte face apel la disciplina. 

Se trece la punctul nr.2 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr 3. 
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si o abtinere (Parascan) se aproba HCL 122/2018. 

Se trece la punctul 3 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 
Se poarta discutii pentru introducerea pe ordinea de zi a unui proiect care a fost depus la 
sfarsitul saptamanii. 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 
1.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 54/29.03.2018 privind 
aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile din 
fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general. Initiator Dragan 
Hardan Larisa. 
Se supune la vot suplimentarea ordinii si cu 10 voturi pentru si 3 abtineri se aproba. 
Se supune la vot proiectul cu suplimentarea si cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (Danciu) se 
aproba HCL nr. 123/2018.  

Se trece la punctul 4. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiilor nr.1 si 3. 
Dl Parascan intreaba daca proiectul este legal. Se raspunde ca da. 
D-na Dragan este nedumerita de ce in ultima  vreme se aproba scutiri la obligatii 
bugetare. 
Dl Horgos arata ca executivul nu se ocupa de venituri la buget ci doar cum sa-l 
cheltuiasca. 
Dl Viceprimar arata ca este vorba de scutirea penalitatilor. Este nedumerit cum in 
trecut nu s-a luat pozitie vis a vis de cheltuielile mari pe obiecte inutile care astazi fac 
obiectul unor cercetari penale. 
Dl Danciu considera ca inainte de a da curs proiectului trebuie sa se poarte o discutie in 
consiliu. 
Se trece la vot si cu 6 voturi pentru 1 impotriva si 6 abtineri se respinge priectul. 
Se trece la punctul 5 



Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
Dl Neagoe anunta ca se retrage din proiect. 
Se supune la vot si cu 11 voturi pentru 1 impotriva (Horgos) si 1 abtinere (Neagoe) se 
aproba HCL nr. 124/2018. 
Se trece la proiectul de hotarare suplimentat. 
Se da citire proiectului. 
Se prezinta ca Proiectul nu a primit viza de legalitate din partea secretarului intrucat pe 
art. 30 din L 350/2015 si art 3 Anexa 2, lit f din Ordinul nr. 130/2006 si a referatului nr. 
11287/13.04.2018 intocmit de compartimentul juridic. 
D-na Dragan considera ca procedura nu este in desfasurare. Arata ca in 2017 aceasta 
conditie nu a mai existat si a reaparut brusc in 2018. Considera ca nu se propune 
modificare si doar se aduce o precizare. 
Dl Birsan da citire art.23 din Constitutia Romaniei. 
Dl Horgos  arata ca nu exista viza compartimentului juridic si nici nu s-a discutat in 
comisia de specialitate a consiliului. 
Dl Secretar anunta ca cei care au interes in cauza sa se abtina de la vot. D-na 
Dermengiu anunta ca nu are interes in cauza si nu se abtine de la vot. 
Se supune la vot si cu 7 voturi pentru, 1 impotriva (Horgos) si 5 abtineri (Rusea, Toader, 
Vornicu, Flueras, Danciu) se aproba HCL nr. 125/2018. 
Se considera ca hotararea necesita cvorum de 8 consilieri (majoritatea consilierilor in 
functie) proiectul vizand modificarea unui program de finantare cu implicatii asupra 
bugetului local. 
Se trece la Diverse 
Dl Birsan aduce multumiri celor care au participat la programul Let s Do it. 
Se solicita montarea /inlocuirea cosurilor de gunoi. 
Dna Dragan sesizeaza faptul ca s-a majorat costul abonamentului de transport si este 
greu de suportat; se propune acordarea de facilitati. 
Dl Parascan solicita spalarea pubelelor zincate; intraba daca s-a initiat procedura de 
achizitie a fotoliilor pentru persoane cu dizabilitati. 
Dl Petrescu sesizeaza ca pe DN 1 s-a creat o groapa intre str. Unirii si Noua. 
Dl Danciu solicita montarea de cabluri de rezerva pe str. Pietii si amenajarea de loc 
pentru gunoi la blocul de locuinte sociale. 
Dl Horgos raspunde ca toti acei consilieri ca au votat cheltuielile au .... si venituri pe 
masura, iar economiile la buget se datoreaza nerealizarii programului de achizitii. 
Dl Fluieras intreaba in ce stadiu se afla cu programul PNDL si cu proiectul de amenajare 
intersectie DN1 – DJ 103C. 
Dl Neagoe ridica problema neefectuarii tratamentului de dezinsectie. Ridica problema 
fantanilor care nu functioneaza si a site-ului care inainte de anul 2015 nu prea 
functioneaza. Ridica problema filmului de promovare a aeroportului in care nu mai 
apare numele localitatii Ghimbav. Solicita adresa catre Consiliul Judetean Brasov. 



Dl Viceprimar da unele raspunsuri. 
Se da cuvantul d-lui Dermengiu. Arata ca impotriva lui s-a deschis o actiune nelegitima 
si ilegala, deoarece nu a putut beneficia de sprijin financiar pentru desfasurarea 
activitatii. 
Se reia discutia pe propunerea de PUZ  zona Livada IV. 
Dl Birsan considera ca in consiliu se va vota dupa constiinta fiecaruia iar dl viceprimar 
poate semna Certificatul de urbanism. 
Dl Birsan afirma, ca din discutiile cu arhitectul sef, Consiliul local poate realiza PUZ, pe 
anumite zone, pe care trebuie sa le respecte toata lumea. 
Se supune ca analiza sa se realizeze cand va fi sesizat consiliul 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, 

        Neagoe Mihai                                                                         Szinatovici  Dan 


