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Proces - verbal 

întocmit astăzi 30.08.2018 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, Samson Liviu, Horgos Vasile, Petrescu Vlad, Dermengiu Melania, Hârdea Drăgan 

Vasilica Larisa (de la ora 16.20) 

Absenţi fiind: Vornicu Sorin,  Danciu Dorin, Parascan Marius, Cusai Daniel 

Sedinţa este prezidată de dl Horgos Vasile. 

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

cons juridic d-na Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 31.07.2018, C 3 
       2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al Oraşului Ghimbav din data de 30 august 2018, C 3 
       3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, C 1, 2, 3 
       4. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii  Planului Urbanistic General al 
Oraşului Ghimbav, C 3 
       5. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 

95/2018, C 3  

       6. Proiect de hotărâre pentru îndreptare eroare materială din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 

80/2018, C 3  

       7. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Oraşului Ghimbav a unor 

reţele de apă şi canalizare, C 1 



       8. Proiect de hotărâre privind aprobare Documentaţie cadastrală de comasare - alipire 

terenuri - situate în Oraşul Ghimbav, str. Bârsei nr. 13 – 21 (fostă str. Făgăraşului), înscrise în CF 

nr. 105013/Ghimbav, cu nr. cad. 105013, CF nr. 105340/Ghimbav, cu nr. top 1031/49, CF nr. 

105338/Ghimbav, cu nr. top 1031/50, CF nr. 105339/Ghimbav, cu nr. top 1031/51 şi CF nr. 

105341/Ghimbav, cu nr. top 1031/52, C 1 

      9. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2018– 2019 a pachetului cu 

rechizite şcolare „Primul ghiozdan”, C 1, 2 

      10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art.  18 din HCL nr.  

12/28.02.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Sălii de Sport 

din Oraşul Ghimbav, C 1, 3 

      11. Diverse 

La sedinta participa Dl Irimie Viorel, dl Tolea si dl Manea 

Se trece la punctul nr.1. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
Se supune la vot si cu 9 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.110/2018. 
Se trece la punctul nr.2 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 

1. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia 
Ortodoxă Ghimbav II “Sf. Ap. Petru şi Pavel”. 

Se supune la vot si se aproba suplimentarea cu 9 voturi pentru si niciunul impotriva. 
Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si cu 9 voturi pentru si niciunul impotriva 
se aproba HCL nr. 111/2018. 
Se da cuvantul d-lui Tolea de pe strada Bisericii Romane. Ridica problema ca s-a adresat cu 
cerere acum doi ani pentru asigurarea utilitatilor la grupul de aproximativ 10 case. 
Intreaba in ce situatie se afla. 
Dl Viceprimar da raspuns ca sunt alocati bani, dar probleme din primarie nu au permis 
rezolvarea tuturor proiectelor. 
Se trece la punctul 3 
Se prezinta punctul de vedere al comisiilor nr. 1, 2 si 3. 
Dl Viceprimar propune 12 amendamente conform anexei la procesul- verbal. 
Dl Viceprimar anunta ca prin dispozitie a realizat o virare de credite la cap.”cultura” de 50 
mii lei de la „bunuri de inventar” la subcapitolul „alte cheltuieli” pentru organizarea unor 
evenimente. 
Se mai propun amendamente ca la capitolul „invatamant” suma de 180 mii lei „reparatii 
capitale” sa se renunte la RL si sa ramana „reparatie curenta”. 
Se trece la votarea amendamentelor propuse: 



1. Cu 10 voturi pentru se aproba 
2. Cu 10 voturi pentru se aproba 
3. Cu 10 voturi pentru se aproba 
4. Cu 10 voturi pentru se aproba 
5. Cu 10 voturi pentru se aproba 
6. Cu 10 voturi pentru se aproba 
7. Cu 10 voturi pentru se aproba 
8. Cu 10 voturi pentru se aproba 
9. Cu 10 voturi pentru se aproba 
10. Cu 10 voturi pentru se aproba 
11. Cu 10 voturi pentru se aproba 
12. Cu 10 voturi pentru se aproba 
13. Cu 10 voturi pentru se aproba 

Se supune la vot proiectul si cu 10 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 
nr.112/2018. 
Se trece la punctul 4. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
Dl Birsan solicita a se aproba PUG nou. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru se aproba HCL nr.113/2018. 
Se trece la punctul 5 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
114/2018. 
Se trece la punctul 6 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
115/2018. 
Se trece la punctul 7 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
116/2018. 
Se trece la punctul 8 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
117/2018. 
D-na Dragan solicita o clarificare cu pozitia terenurilor si motivul comasarii. Se da 
raspuns. 
Se trece la punctul 9 
Se prezinta punctul de vedere al comisiilor nr. 1 si 2 
S-a propus amendament cu suplimentarea sumei cu 10 mii lei. 



Dl Toader solicita a se da si la copii care nu frecventeaza scoala din Ghimbav. 
Se supune la vot amendamentul si cu 10 voturi se aproba. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul propus si cu 10 voturi pentru si niciunul 
impotriva se aproba HCL nr.118/2018. 
Se trece la punctul 10. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
Dl Irimie face o prezentare a desfasurarii activitatii sportive. 
Dl Horgos a propus amendament ca la art.18 lit. (b) tariful sa fie 1 leu/ora. 
Dl Birsan intreaba daca este legal ca la un club sa i se acorde si sprijin financiar si alte 
facilitati, reduceri la chirie. 
Dl Viceprimar considera ca nu trebuie umblat la tarif ci se pot acorda bonusuri. 
D-na Dragan propune o facilitate pentru cei din Ghimbav. 
Dl Birsan solicita amendament ca abonamentele sa se poata solicita pentru maxim 70 
ore/luna. 
D-na Dragan propune completarea alin. 2 cu .....” si beneficiaza de intaietate daca au 
peste 80% sportivi si cu domiciliul in localitatea Ghimbav”. 
D-na Dragan propune completarea lit.b) cu .......”care au peste 80% sportivi cu 
domiciliul in localitatea Ghimbav, iar tariful sa fie 10 lei/ora”. 
Se supune amendamentul d-lui Horgos cu 4 voturi pentru si 6 impotriva se respinge. 
Amendamentul cu 70 lei se respinge cu 6 voturi pentru si 4 impotriva. 
Amendamentul complet alin 2 cu 10 voturi pentru se aproba. 
Amendamentul modificat si complet lit (b) – cu 10 voturi pentru se aproba. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele aprobate si cu 10 voturi pentru si 
niciunul impotriva se aproba HCL nr. 119/2018. 
Se trece la suplimentarea ordinii de zi. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 1 si 2 
D-na Dragan intraba daca firmele care au lucrat nu asigura o perioada de garantie in 
care sa se refaca acestea. Considera ca banii ar trebuii alocati pentru Biserica veche. 
Dl Viceprimar considera ca trebuie invitat preotul Dumitrescu. 
La comisia nr. 2 s-a propus amendament sa se aprobe doar suma de 58,5 mii lei – 
reparatie cupola. 
Se supune la vot amendamentul cu 2 voturi pentru si 8 impotriva se respinge. 
Se supune la vot si cu 6 voturi pentru si 4 abtineri (Rusea, Toader, Dragan, Dermengiu) 
se aproba HCL nr.120/2018. 
La dosar s-a aflat si raportul de activitate al serviciului de asistenta sociala pe semestrul 
I. 
Se trece la Diverse 
Dl Petrescu intreaba cand se va elibera autorizatia de sapatura pentru RCS – RDS pe 
strada Margaretei si unde se va amplasa ghena de gunoi in zona. 
Dl Samson solicita parcare la locuintele sociale si realizarea alei in cimitirul vechi. 



D-na Dragan intreaba ce se intampla cu igienizarea la scoala, in ce stadiu se afla 
policlinica si ce spectacol se pregateste pentru inceputul anului scolar. 
Dl Neagoe intreaba daca s-a facut dezinsectia. Atrage atentia ca trebuie facut ceva cu 
trecerea de pietoni de pe DN 1 la strada Noua, deoarece este un real pericol. 
Dl Birsan intreaba daca s-a facut ceva pentru inchiderea locurilor de joaca care nu sunt 
conforme. Anunta ca in 15 septembrie va avea loc Let`s do it si il invita pe viceprimar 
sa participe si solicita sprijin. 
Dl Toader solicita mutarea bancii de pe strada Avram Iancu intersectia cu Riului. 
Dl Flueras intreaba care este stadiul lucrarilor pe PNDL. 
Dl Horgos  propune ca ora de desfasurare a sedintelor de consiliu sa fie ora 10.00. 
 Se supune la vot si cu 8 voturi pentru si 2 abtineri (Dermengiu, Birsan) se aproba. 
Intreaba stadiul de preluare al Caminului cultural. 
Dl Viceprimar da unele raspunsuri. 
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, 

        Horgos Vasile                                                                         Szinatovici  Dan 


