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Proces - verbal 

întocmit astăzi 06.11.2018 ora 16 00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinara 

 

 

 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 (participa la sedinta de la ora 16.30), Birsan George, Fluieraş 

Marian, Vornicu Sorin. 

Absenţi fiind: Nu sunt    

Sedinţa este prezidată de dl Neagoe Mihai. 

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

Contabil Cirstolovean Nadalin, Consilier juridic Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului- verbal al sedintei ordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 19.09.2018, 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 10.10.2018, 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din 17.10.2018, 

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

Local al Orasului Ghimbav din data de 06.11.2018, 

5.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent trimestrului III al 

anului 2018, 

7.Proiect de hotarare privind trecerea unui imobil in proprietatea privata a Orasului 

Ghimbav, 



8.Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei dlui Benga Valentin, 

9.Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in 

valoare de 2000 lei familiei Dobre Ioan si Elisabeta cu ocazia implinirii a 50 de ani de la 

casatorie. 

10.Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii al 

aparatului de specialitate al primarului orasului Ghimbav, 

11.Proiect de hotarare pentru indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav 

nr. 129/10.10.2018, 

12.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de comodat, 

13.Proiect de hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de Societatea 

Romaco SA impotriva HCL Ghimbav nr.47, 48, 49 si 50/11.05.2017, 

14.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului burselor scolare in anul 2018/2019 

– semestrul I precum si a cuantumului acestora, 

15.Proiect de hotarare privind incheierea unor contracte de asistenta juridica cu cabinet 

individual de avocatura Durbaca Alexandrina, 

16.Diverse. 

La sedinta participa dl Toiu Mircea, Popa Radu si d-na avocat Durbaca Alexandrina. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Toiu Mircea reprezentant USR. 

Acesta propune un proiect HCL pentru colectarea selectiva a deseurilor in scoli. 

Dl Viceprimar anunta ca exista procedura de delegare a serviciului de salubrizare care 

cuprinde colectarea selectiva si ca deasemenea se vor monta ecoinsule ecologice in localitate. 

Se trece la punctul nr.1. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 
Se supune la vot ordinea de zi si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.136/2018 
Se trece la punctul nr.2 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 137/2018. 
Se trece la punctul 3 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 138/2018.  
Se trece la punctul 4. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 139/2018.  
Se trece la punctul 5. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiilor 1, 2, 3. 
S-au propus mai multe amendamente 



1. Modificarea denumirii la pozitia 15 anexa 3 – transporturi inlocuire str. Trandafirului 
cu Gentianei. 

2. La anexa 5 adaugare pozitie noua „DALI + DTAC Amenajare spatiu public centrul 
orasului Ghimbav” – 130.000 lei 

La ora 16.30 participa si dl Danciu Dorin 
3. Achizitie – 4 tablete inteligente – 35.000 lei 
4. Achizitie Catalog electronic – 6.000 lei 
5. Achizitie Plasa protectie + montaj 26.000 lei 
6. ATV + accesorii – 90.000 lei 
7. Pentru Ploter + scaner suplimentarea sumei cu 10.000 lei 
8. Pachet mobilier primar – secretariat – 50.000 lei 
9. Schimbarea denumirii Concurs solutii casa de cultura in Consultanta pentru 

organizare concurs solutii Centru multicultural si suplimentarea sumei cu 30000 lei – cu 
diminuarea corespunzatoare a sumei alocate pentru achizitie aparate fitness. 

10.Reintregirea sumei de 200.000 - anexa 2 de la titlul 2 iluminat cu asigurarea sumei de 
la dezvoltare locuinte alte cheltuieli. 

Amendamentele de la punctul 2 – 8 se asigura prin diminuarea sumei de la achizitii 
imobile. 

Pentru a se asigura unele sume cu care se mai doreste amendarea bugetului se propune 
ca dl contabil sa se retraga pentru a identifica sume. 

Se propune a se trece la alt punct si sa se reia ulterior. 
Se propune a se discuta punctul 15. 
D-na Durbaca adreseaza un cuvant consiliului privind necesitatea adoptarii unui proiect 

de hotarare in vederea contractarii unor servicii juridice si deasemenea isi arata 
disponibilitatea clarificarii unor aspecte. 

Se pune in discutie propunerea de a actiona in justitie primarul pentru recuperarea 
prejudiciului creat de S.C Piastrela conf. Raportului Curtii de Conturi. 

D-na Durbaca face o prezentare a situatiei si in concluzie propune redactarea unei 
plangeri penale pentru nerecuperarea sumelor de catre ordonatorul de credite. 

Se propune amendament ca la pozitia 13 sa se redenumeasca „sesizarea organelor de 
urmarire abilitate cu privire la fapta persoanelor care se fac responsabile de 
nerecuperarea prejudiciului stabilit prin Decizia nr.68/2012 in ceea ce o priveste pe S.C 
Piastrela SRL. 

Cu 13 voturi pentru si 1 abtinere se aproba. 
D-na Dragan intreaba cine reprezinta primaria in instanta daca nu se aproba proiectul de 

HCL. 
Dl Viceprimar arata ca a avut semnale ca juristii care au demisionat nu-si indeplineau 

atributiile corespunzator si fara un avocat nu s-ar descurca si din sumele alocate se platesc 
si taxe de timbru si altele. 



D-na Dragan considera ca trebuie angajati juristi competenti care sa reprezinte 
interesele. 

D-na Avocat arata ca a consiliat si in ceea ce priveste unele lucrari de interventie la 
Biserica Ortodoxa si cu privire la unele sume alocate care nu au fost justificate in termen. 

Se propune suplimentarea anexei nr.1 cu inca 5 pozitii. 
Dosar 2982/2016 anulare PV contraventie SC Vectra Logistic SRL  
Dosar 7183/62/2008 – Litigii Curtea de Conturi 
Dosar 3163/62/2009 – Vanzare spatii comerciale (S.C. Bond-Hass SRL) 
Dosar 2650/62/2018/01 Parte civila UAT Ghimbav – Masuri si exceptii dispuse de 

judecatorul de camera preliminara. 
Dosar 770/2/2017 – Intimat UAT Ghimbav – Contestatie act administrativ fiscal 

(finantare nerambursabila) 
Se supune la vot amendamentul si cu 14 voturi pentru se aproba. 
Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.150/2018. 
Se revine la buget. 
Amendamentul 11 – suplimentarea cu 100.000 lei la alte cheltuieli iluminat public cu 

asigurarea sumei de la zone verzi alte cheltuieli. 
Amendamentul 12 – suplimentarea cu 100.000 lei alte cheltuieli cultura carti centenar 

cu asigurarea sumei de 50.000 lei de la alte cheltuieli zone verzi si 50.000 lei de la alte 
cheltuieli transporturi. 

Dl Cusai propune amendament. 
Amendament 13 – actualizare si adoptare teren pentru constructie bazin de inot – 

amenajare baza Sportiva zona DN 73 B cu 200 mii lei cu asigurarea sumei de la achizitii 
imobile. 

Dl Parascan intreaba daca se pot lua fotolii rulante daca exista bani. 
Dl Viceprimar spune ca exista bani si se va ocupa. 
Se trece la votarea amendamentelor. 
Amendamentul 1 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 2 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 3 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 4 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 5 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 6 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 7 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 8 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 9 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 10 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 11 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 
Amendamentul 12 cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 



Amendamentul 13 cu 13 voturi pentru si unul impotriva (d-na Dermengiu) se aproba. 
Se supune la vot bugetul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.140/2018 
Se trece la punctul 6. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 141/2018.  
Se trece la punctul 7. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 142/2018.  
Se trece la punctul 8. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 143/2018.  
Se trece la punctul 9. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 2. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 144/2018.  
Se trece la punctul 10. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 
Dl Fluieras propune ca si compartimentul administrativ sa treaca in subordinea 

viceprimarului. 
Dl Secretar raspunde ca in subordinea SVSU trebuie sa existe 7 persoane. 
D-na Dermengiu solicita unele clarificari cu privire la compartimentul urbanism, relatii cu 

publicul, investitii. 
Dl Viceprimar da unele relatii. 
D-na Dermengiu propune redenumirea compartimentului in loc de integrare europeana 

– proiecte europene. 
Dl Vornicu solicita prezenta sefului SVSU care sa prezinte un raport. 
Dl Viceprimar raspunde ca se va solicita. 
Dl Fluieras isi retrage amendamentul. 
Se voteaza amendamentul d-nei Dermengiu cu 14 voturi pentru se aproba. 
Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 

nr.145/2018 
Se trece la punctul 11. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 146/2018.  
Se trece la punctul 12. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 147/2018.  
Se trece la punctul 13. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 



Dl Parascan solicita punct de vedere al dlui secretar, care raspunde ca proiectul este 
legal. 
Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 148/2018.  

Se trece la punctul 14. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 2. 
Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 149/2018.  
Se trece la punctul Diverse. 
Se prezinta adresa Parohiei Ortodoxe Ghimbav, prin care vine cu suplimentarea 

justificarii unor sume alocate si adresa prin care solicita sprijin financiar pentru proiectarea 
lucrarii la Biserica. 

Dl Birsan considera ca primarul si contabila au alocat bani catre Biserica fara respectarea 
legii. 

Dl Horgos propune intrunirea comisiei de analiza care sa se pronunte cu privire la noile 
documente. 

D-na Dragan propune luarea banilor de la Biserica si alocarea lor la policlinica. 
D-na Dragan propune o intalnire cu dl Preot pentru a depune banii pe care nu i-a 

justificat. 
Se conclude a se intrunii comisia pentru a analiza documentele. 
Se prezinta adresa S.C. Vectra Logistic care revine cu cererea de cumparare a terenului 

vecin pentru extinderea investitiilor. 
Dl Danciu considera ca terenul ar putea fi dezmembrat pentru a-i creste valoarea. 

Se propune a se da raspuns ca momentan Consiliul local nu doreste instrainarea terenului. 
Dl Rusea intreaba daca chiriasii au adus modificari la locuintele sociale. 
Dl Toader propune a se realiza o banda de accelerare la intoarcerea pe DN 1 inspre 

Codlea. 
Dl Vornicu solicita inchiderea locurilor de joaca care prezinta pericol in exploatare. 
Dl Cusai solicita limitatoare pe DN 73 B in zona service-auto. 
Dl Birsan propune ca banda propusa de dl Toader sa fie prelungita pana la str. 

Progresului. 
Dl Birsan anunta ca programul „Plantam Romania” pe 10.11.2018 va avea o actiune de 

plantare aprox 7000 de salcii. 
D-na Dragan intreaba in ce stadiu se afla policlinica. Intreaba de situatia locuintelor de la 

Mucava. 
D-na Dermendiu intreaba de situatia drumului prevazut la Mucava si intreaba ce lucrari 

se executa langa Metro. 
Dl Parascan ridica problema centralei termice. 
Solicita situatia terenurilor extravilane si intravilane. Solicita repararea trecerii peste 

calea ferata. Ridica problema celor care nu respecta legea poluand domeniul public cu 
reziduuri de la animale. 



Dl Petrescu intreaba  cine este proprietarul terenului de langa Il Polo. Intreaba daca un 
club de Kingboxing care functioneaza pe langa scoala ar putea beneficia de reducerea la 
sala. 

Dl Samson solicita administrator la locuintele sociale. Propune desfiintarea locului de 
joaca de pe str. Cuza Voda si amenajarea unei parcari. 

Dl Danciu ridica si el problema locuintelor sociale si a necesitatii amenajarii unei parcari. 
Intreaba daca am primit o solicitare de la o firma de cablu de extindere in zona nou 
dezvoltata a cartierului Florilor. 

Dl Horgos propune sens unic de la str. Scolii si montarea semnelor de stationarea 
interzisa langa locuintele sociale. 

Dl Fluieras intreaba daca s-au predat amplasamentele la lucrarile in zona Transilana, de 
ce nu s-au ridicat gunoaiele in Cartierul Florilor. Ridica problema masinilor parcate pe str. 
Birsei. 

Dl Neagoe considera ca unele semne montate nu sunt reglementari pe str Bisericii 
Romane. Solicita CD cu inregistrarea sedintelor. Solicita inscriptionarea strazilor conform 
noului nomenclator. 

Dl Toiu considera ca suma alocata pentru iluminat este de 2 – 3 ori mai mare decat 
media alocata la localitati similare raportat pe cap de locuitor. Deasemenea se pot antrena 
cetateni in proiecte participative si propune o ocolitoare a Ghimbavului din Centura 
Brasovului paralel cu DN 1. 

Dl Viceprimar da unele raspunsuri. 
Dl Samson solicita atentionarea medicilor de familie sa nu mai incuie toaleta pentru 

public. 
Dl Secretar da unele lamuriri. 
Dl Viceprimar face unele anunturi. 

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 


