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Proces - verbal 

întocmit astăzi 30.01.2019 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, Hârdea Drăgan Vasilica Larisa, Parascan Marius, Cusai Daniel, Samson Liviu, 

Danciu Dorin, Fluieraş Marian, Vornicu Sorin, Birsan George, Dermengiu Melania    

Absenţi fiind: Nu sunt  

Sedinţa este prezidată de dl Petrescu Vlad. 

 Din partea primăriei participă: Viceprimar cu atributii de primar – Fliundra Ionel, 

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 11.12.2018, 

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

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 18.12.2018, 

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

Local al Orasului Ghimbav din data de 30.01.2019, 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Retelei Scolare a unitatilor de invatamant din 

localitatea Ghimbav pentru anul scolar 2019 – 2020, 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2019, a salariilor de 

baza pentru functionarii publici si personalului contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Ghimbav, 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea deplasarii delegatiei orasului Ghimbav la 

Lubeck – Germania in perioada 5 – 8 februarie 2019 



7. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a 

registrului agricol pe raza Orasului Ghimbav, 

8. Proiect de hotarare privind aprobare Documentatie cadastrala pentru dezlipire 

imobil str. Cristianului, nr.fr 

9. Diverse. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Se supune la vot si cu 13 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl Parascan pentru ca nu a 

participat la sedinta) se aproba HCL nr. 3/2019 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Dna Dermengiu declara ca la punctul 4 dna jurist ne-a mintit cu suma acordata prin 

contract asociatiei Fighting Street Romania. 

Se supune la vot si cu 14 voturi „pentru” si niciunul „impotriva” se aproba HCL nr.4/2019 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Se propune a se suplimenta ordinea de zi cu: 

1. Proiect de hotarare privind aprobare S.F „ Modernizarea strazilor Gentianei si 

Zambilei, Orasul Ghimbav, jud Brasov” 

2. Proiect de hotarare privind avizare PUZ „Zona de locuinte individuale cuplate si 

functiuni complementare – Livada IV” 

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

Constantin 

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

specialitate al Primarului orasului Ghimbav. 

Se supune la vot suplimentarea si cu 14 voturi „pentru” se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 14 voturi „pentru” si niciunul „impotriva” se aproba 

HCL nr. 5/2019 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.2 

Se supune la vot si cu 14 voturi „pentru” si niciunul „impotriva” se aproba HCL 

nr.6/2019 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 



Dna Antonescu reaminteste consilierilor locali ca cei care au interes in cauza trebuie 

sa se abtina de la vot. 

Se supune la vot si cu 13 voturi „pentru” si o „abtinere” (dna Dermengiu) se aproba 

HCL nr.7/2019 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Se supune la vot si cu 13 voturi „pentru” si o „abtinere” (dl Horgos)se aproba HCL nr.8/ 

2019 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Se supune la vot si cu 14 voturi „pentru” si niciunul „impotriva” se aproba HCL 

nr.9/2019 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 

Dl Horgos considera ca dezvoltatorii ar trebuii sa introduca utilitatile in zona si sa 

realizeze asfaltarea strazilor. 

Dl Birsan intreaba de ce nu s-a procedat asa si pana acum Considera ca ar trebui 

adoptata o hotarare de consiliu local in acest sens. 

Dl Viceprimar considera ca nu putem schimba regulile in timpul jocului si ca ar trebui 

sa se gaseasca solutii pentru a se rezolva problema parcarilor. 

Este de parere ca daca exista una sau doua case in camp exista si oportunitatea de a 

asfalta. 

Sustine ideea de a dezvolta si moderniza localitatea. 

Dl Horgos considera ca „nu trebuie sa privim cu aceasi ochi dezvoltatorii si 

particularii”. 

Dl Neagoe propune a se gasi o solutie de mijloc deoarece oamenii au nevoie si de 

spatii comerciale si de locuri de joaca . Opteaza pentru o intalnire cu investitorii pentru a 

stabilii o linie clara pe care sa o urmarim. 

Dl Flueras este de parere ca nu trebuie lasat totul in sarcina investitorilor. 

Mentioneaza ca si in alte localitati primariile au asfaltat strazile si nu investitorii. 

Dl Birsan propune gasirea unei cai de mijloc iar pentru a controla mai bine lucrurile 

intocmirea PUZ – urilor de catre UAT. 

Dl Toader considera ca trebuie stabilit un moment zero, sens in care pentru 

urmatoarea sedinta ar trebui elaborat un proiect de hotarare care sa prevada cerintele 

minime pentru investitori. 



Se supune la vot si cu 13 voturi „pentru” si 1 „impotriva” se aproba HCL nr. 10/2019. 

Se trece la punctul 1 suplimentar. 

Se supune la vot si cu 14 voturi „pentru” si niciunul „impotriva” se aproba HCL nr. 

11/2019. 

Se trece la punctul 2 suplimentar. 

Dl Birsan mentioneaza ca este o solutie de compromis si ca nu se va putea face 

deszapezirea in zona. Propune ca proprietarii din zona sa tina drumul in coproprietate si sa-l 

intretina singuri. 

Dl Parascan propune trimiterea unor adrese catre proprietarii in care sa se 

atentioneze ca nu se poate face curatenie si deszapezire in zona. 

Se supune la vot si cu 11 voturi „pentru” si 3 „abtineri”(dl Rusea, Horgos, si Toader) 

se aproba HCL nr.12/2019. 

Se trece la punctul 3 suplimentar. 

Se supune la vot si cu 11 voturi „pentru”, 1 „impotriva” (dl Horgos) si 2 abtineri (dl 

Neagoe si Birsan) se aproba HCL nr. 13/2019. 

Se trece la punctul 4 suplimentar. 

Se supune la vot si cu 13 voturi „pentru” si o „abtinere” se aproba HCL nr. 14/2019. 

Se trece la Diverse. 

Se prezinta cererea dlui Panait Marian, asociat unic si administrator al S.C Acvatic 

Bioproducts SRL care solicita concesionarea/ inchirierea lacului de la balastiera si a 

suprafetelor limitrofe pentru a dezvolta obiectul de activitate al firmei. 

Dl Birsan informeaza C.L ca, impreuna cu dl Neagoe, a initiat un proiect de hotarare 

privind transformarea unei parti din acea zona in padure si parcuri de joaca, insa dl Secretar 

a propus intocmirea unui PUZ pentru reglementare zona. 

Dl Flueras, este de acord cu intocmirea PUZ. 

Se propune a se da raspuns ca, pana la reglementarea printr-un PUZ a zonei, cererea 

nu poate fi aprobata. 

Dl Toader intreaba de inceperea lucrarilor la DN1. 

Dl Vornicu solicita pietruirea unor strazi din Cartierul Florilor si special in zona Salii de 

Sport. 

Dl Neagoe intreaba de locuintele de serviciu. Propune inchirierea unei colaborari 

intre Cristian si Ghimbav pentru amenajarea unor piste de biciclete. 

Dna Dragan considera ca nu a fost fair- play ca sa nu fie consultati consilierii PER cu 

privire la plecarea in Germania. Intreaba de stadiul policlinicii. 



Dna Dermengiu doreste sa stie de ce s-a schimbat modalitatea de convocare a C.L, 

de ce nu s-au mai trimis si mesaje deoarece dansa nu a participat la sedinta de comisie 

intrucat nu a stiut de aceasta. 

I se raspunde ca dosarele de sedinta au fost comunicate pe e-mail si Whatsapp iar in 

conformitate cu prevederile art.30 din ROF al C.L. aprobat prin HCL nr. 20/2016 sedintele de 

comisii se convoaca de catre presedintele de comisie. 

Dna Dermengiu ridica problema cainilor din zona Agricin. 

Dl Parascan intreaba ce se mai intampla cu azilul de caini. Solicita o situatie a 

proprietatilor orasului Ghimbav (intravilan/extravilan), o harta cu delimitarea exacta 

(granitele) UAT precum si eliberarea unei adrese catre DN privind existenta unei guri de 

canal neacoperite pe DN1. Solicita totodata redactarea unei adrese catre medicii de familie 

pentru realizarea in scoli a unei campanii de prevenire a virozelor. 

Dl Samson ridica problema amplasarii camerelor video in localitate si a statiei de la 

Agrosem. 

Dl Danciu propune ca dl Danu sa fie invitat la urmatoarea sedinta a C.L. pentru a afla 

parerea oamenilor vizavi de transportul metropolitan. 

Dl Horogos solicita montarea unor semne de circulatie in fata blocurilor de la 

locuintele sociale. Revine la cererea privind desfasurarea sedintelor in timpul programului 

de lucru al Primariei. 

Intreaba de situatia Caminului Cultural. 

Dl Flueras solicita pietruirea strazilor din Cartierul Florilor (str. Zambilei). Ridica 

problema gaurilor din asfalt in zona Transilana (soseaua Aeroportului)si a molozului lasat de 

investitori. 

Dl Petrescu ridica problema molozului si a starii jalnice a drumurilor din Cartierul 

Florilor, a cablurilor si a fibrei optice precum si a unui medic la Gradinita cu Program 

prelungit. 

Dl Horgos ridica problema mirosului de la Sala de Sport. 

Dl Viceprimar da unele lamuriri. 

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, 

        Petrescu Vlad                                                                         Szinatovici  Dan 


