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Proces - verbal 

întocmit astăzi 10.10.2018 ora 16 00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinara 

 

 

 Prezenţi fiind: Neagoe Mihai, Rusea Constantin,  Fluieraş Marian, Toader Rausch Adrian, 

Horgos Vasile, Petrescu Vlad, Dermengiu Melania, Hârdea Drăgan Vasilica Larisa, Vornicu Sorin, 

Parascan Marius, Cusai Daniel, Samson Liviu, Danciu Dorin 

Absenţi fiind: Birsan George.   

Sedinţa este prezidată de dl Neagoe Mihai. 

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

Consilier juridic Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 10.10.2018, 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii mandatului special Asociatiei 

Metropolitane pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov pentru 

delegarea gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse 

regulate, pentru elaborarea proiectului de contract de delegare a gestiunii serviciului 

pentru zona teritoriala de competenta a UAT membre de la care a primit mandat 

special, pentru elaborarea regulamentului serviciului, a caietului de sarcini si a 

studiului de oportunitate, 

3. 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, 

4. Proiect de hotarare privind vanzarea unei suprafete de teren catre Ionele Octavian 

Constantin, 

5. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind repartizarea si 

inchirierea locuintelor de serviciu de la adresa: str. Craciunelului, nr.12, din fondul 

locativ al orasului Ghimbav, 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de autoturisme pentru activitatile 

specifice desfasurate de UAT Orasul Ghimbav, 

7. Raport de deplasare. 

La sedinta participa dl  Dermengiu Valentin, dl Popa si dl Aurelian Danu 

Se propune a se da cuvantul cetatenilor. 

Dl Popa intreaba daca se mai pot depune dosare pentru finantari activitati sportive. 

Dl Dermengiu arata ca vineri a fost termen de judecata, dar a fost declinata cererea 

in favoarea Tribunalului Brasov. Urmeaza a se pronunta instanta pe data de 

19.10.2018. Considera ca personalul primariei a fost incompetent si nu a adresat 

cererea instantei competente. 

Dl Viceprimar considera ca trebuiesc gasite solutii deoarece a fost alocata suma de 

400 mii lei pentru finantarea sportului care nu a fost epuizata. 

D-na Dragan solicita desemnarea altor membrii in comisie in care sa fie si personal cu 

specialitate sportiva. 

Se trece la punctul nr.1. 
Dl Samson considera ca la o sedinta extraordinara nu pot fi propuse proiecte care 

trebuiau analizate in comisiile de specialitate. 
Dl Horgos considera ca si la sedintele extraordinare proiectele trebuiesc insotite de 

rapoartele compartimentelor de specialitate. 
Dl Secretar atrage atentia asupra art.39 si 44 din Legea 215/2001. 
Dl Viceprimar da unele explicatii cu privire la necesitatea includerii pe ordinea de zi a 

proiectelor de hotarare. 
Se supune la vot ordinea de zi si cu 10 voturi pentru, 1 impotriva (Dl Horgos) si 2 abtineri 

(Samson, Petrescu) se aproba HCL nr.126/2018 
Se trece la punctul nr.2 
Se propune a se da cuvantul dlui Danu ca reprezentant al Asociatiei Metropolitane 

pentru Dezvoltarea Durabila a Transportului Public a Judetului Brasov. Face o prezentare a 
contextului delegarii serviciului de transport local si a etapelor de parcurs cu accent pus pe 
delegarea asociatiei pentru intocmirea proiectului de contract de delegare, a caietului de 



sarcini si a studiului de oportunitate, care vor dezvolta si trata toate aspectele si 
particularitatile transportului public local de transport de persoane. 

Dl Samson considera ca propunerea in practica ar dori sa fie la nivelul propunerilor 
teoretice. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 127/2018. 

Se trece la punctul 3 
D-na Dragan nu considera normal a se reanaliza un proiect care a fost respins deoarece 

s-ar crea un precedent si nu s-ar stimula plata impozitelor pentru anul viitor. 
Dl Viceprimar arata ca a inceput identificarea rau platnicilor precum si a celor care 

contribuie semnificativ la bugetul local. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 1 imptriva (dl Horgos) si 2 abtineri (Dragan si 
Dermengiu) se aproba HCL nr. 128/2018.  

Se trece la punctul 4. 
Dl Horgos considera ca trebuie analizat in comisie. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru, 1 impotriva (Horgos) si 2 abtineri (Samson si 

Petrescu) se aproba HCL nr.129/2018 
Se trece la punctul 5 
Se propune amendament - completare la preambul cu art. 1825 din Codul civil si OUG 
40/1999 art.26 si  la art. 10 alin.6 lit.a) cu modificarea termenului din 30 in 60 zile. 
Al doilea amendament de modificare a art. 5 prin introducerea criteriului c.8 – 
implicare in actiuni de voluntariat in folosul comunitatii si completarea art 6 
corespunzator prin acordarea de cate 2 puncte pentru fiecare proiect/ activate 
derulate sau in curs aprobate de organizatii/Institutii Romanesti sau Organizatii 
Europene. 
Dl Horgos considera ca trebuie respins proiectul si ca apartamentele ar trebuii 
repartizate institutiilor care sa nominalizeze beneficiarii. 
Se supune la vot primul amendament si cu 10 voturi pentru si 3 abtineri se aproba. 
Se supune la vot si cu 7 voturi pentru si 6 impotriva se aproba. 
Se supune la vot si cu 8 voturi pentru 2 impotriva (Horgos, Danciu) si 3 abtineri 
(Flueras, Samson, Petrescu) se aproba HCL nr. 130/2018. 
Se trece la punctul 6 
La ora 18.00 dl Horgos paraseste sedinta cu invoire. 
Se supune la vot proiectul si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
131/2018. 
Se prezinta raportul de delegare, privind delegatia efectuata de catre reprezentantii 
UAT Ghimbav la Bari – Italia. 
Dl Viceprimar supune atentiei Consiliului local aprobarea de principiu ca d-na dr. 
Onofrei sa imparta contra tura cabinetul medical acordat in comodat d-nei dr. Butum 
Nadia. 
Se aproba in unanimitate. 



Dl Viceprimar supune atentiei consiliului adresa Politiei care solicita comunicarea 
masurilor intreprinse pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse la pct. II.9 din 
Decizia nr. 68/12.10.2012 a Camerei de Conturi Brasov. 
Dl Fluieras propune a se angaja un avocat care sa consilieze calea de urmat. 
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru se aproba. 
Dl Toader intreaba de stadiul reglementarii situatiei juridice a proiectelor din zona 
Mucava. 
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 


