
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 17.10.2018 ora 16 00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinara 

 

 

 Prezenţi fiind: Neagoe Mihai, Rusea Constantin,  Toader Rausch Adrian, Horgos Vasile, 

Petrescu Vlad, Dermengiu Melania, Hârdea Drăgan Vasilica Larisa, Parascan Marius, Cusai 

Daniel, Samson Liviu, Danciu Dorin, Birsan George, Fluieraş Marian (de la ora 16.15) 

Absenţi fiind:Vornicu Sorin (prezent de la ora 17.00)    

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 17.10.2018, 

2. Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului si a Caietului de sarcini privind 

efectuarea serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate pentru 

unitatile administrativ – teritoriale membre ale Asociatiei Metropolitane pentru 

Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov si aprobarea proiectului 

Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori, 

prin curse regulate, 

3. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. „Zona de productie si depozitare, birouri, 

anexe”, 

4. Adresa nr.13005/05.10.2018 emisa de Institutia Prefectului Judetului Brasov privind 

revocarea HCL Ghimbav nr.125/2018 

 

 



Se trece la punctul nr.1. 
Se supune la vot ordinea de zi si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.132/2018 
Se trece la punctul nr.2 
Dl Samson are o observatie respectiv asigurarea ritmicitatii curselor care sa fie de minim 

30 min. 
La sedinta participa si dl Danu Aurelian, reprezentant al Asociatiei Metropolitane. 
Dl Birsan sustine si el asigurarea ritmicitatii care trebuie sa tina cont de necesitatile 

navetistilor, elevilor etc. 
Dl Danu face o prezentare a conceptiei de transport si a programului care la momentul 

actual este un proiect. 
Dl Samson considera ca termenul de 6 luni este un termen prea mare pentru 

remedierea programului si ar trebui tinand cont de necesitatile din momentul actual. 
Dl Danu raspunde ca va exista o monitorizare lunara. 
Precizeaza ca aceasta documentatie proiect va urma sa fie avizata de Oficiul Concurentei 

si va trebuii reaprobat final cu toate imbunatatirile care-i vor fi aduse pe parcurs. 
Dl Birsan intreaba ce gandire va fi pentru ca cetatenii din Ghimbav sa poata ajunge din 

Ghimbav in Codlea sau Cristian. 
Dl Fliundra considera ca trebuie sa primeze costul calatoriei. 
Dl Fluieras considera ca tariful de 6 lei/km este foarte mare si ca el ar trebuii sa fie 

undeva la jumatate. 
Dl Birsan intreaba daca Consiliul Judetean se poate implica cu alocarea de sume. 
Se raspunde ca momentan Consiliul Judetean nu este membru al asociatiei. 
Dl Parascan intreaba ce se intampla, doca se ajunge la a nu mai dorii serviciile 

operatorului. 
Se raspunde ca in contract exista clauze de reziliere. 
Dl Neagoe solicita a se face o sinteza a anexelor la modelul de contract. Dl Danu face o 

prezentare a anexelor. 
Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 133/2018. 

Se trece la punctul 3 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 134/2018.  
Se trece la punctul 4. 
Se prezinta adresa nr.13005/05.10.2018 a Institutiei Prefectului pentru revocare HCL 

nr.125/17.09.2018. 
D-na Dragan intreaba care este durata procedurii de atribuire. Considera ca durata este 

perioada care incepe cu demararea procedurii, prin anunt si se incheie o data cu atribuirea 
contractului. Avand in vedere ca la momentul adoptarii HCL 125/2018 nu era demarata nici o 
procedura, nefiind publicat nici un anunt, considera ca puteau fi schimbate criteriile. In ceea ce 
priveste Ordinul 664/2018 acesta vine si modifica art. 21 lit c din Legea nr. 350/2005 care 



prevede ca este neeligibil ofertantul care a comis o grava greseala in materie profesionala sau 
nu si-a indeplinit obligatiile stabilite prin alt contract de finantare nerambursabila. In concluzie 
considera ca prin HCl 125/2018 nu se modifica intelesul legal al criteriului prevazut de lege si 
ordin. 

Dl secretar da unele lamuriri cu privire la faptul ca prevederile Ordinului nu contravin 
Legii 350 ci ele se completeaza si trebuiesc respectate. Vis a vis de asociatia in cauza, aceasta a 
fost actionata in instanta deoarece nu a respectat contractul prin justificarea sumelor. Daca 
consiliul local dorea un raport, trebuia sa-l solicite. 

Dl Fliundra considera ca nu va trebui inchis clubul. 
D-na Antonescu sustine si ea faptul ca ordinul si legea se completeaza. 
Se supune la vot propunerea de revocare si cu 10 voturi pentru, 2 impotriva (d-na 

Dermengiu, Dragan) si 2 abtineri (Neagoe, Birsan) se aproba HCL nr. 135/2018. 
Dl Fliundra prezinta un punct de vedere al d-nei avocat Durbaca Adina, referitoare la 

solicitarea politiei de a prezenta modul de recuperare a prejudiciului stabilit de Curtea de 
conturi prin Decizia nr. 62/2012 cu privire la S.C. Piastrela SRL. 

D-na Dragan face o informare cu privire la discutiile purtate in consiliul de administratie 
al Scolii, respectiv cresterea burselor si un imprumut pentru sustinerea participarii in 
programul Exasmus. 

Se propune a se initia un proiect de hotarare pentru actionarea in instanta civila 
impotriva primarului Toma Dorel pentru recuperarea prejudiciului care se vizeaza cu 7 pentru , 
5 impotriva si 2 abtineri. 

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 


