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Proces - verbal 

întocmit astăzi 11.12.2018 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, Cusai Daniel, Samson Liviu, 

Danciu Dorin, Birsan George, Fluieraş Marian, Vornicu Sorin. 

Absenţi fiind: Parascan Marius (bolnav)    

Sedinţa este prezidată de dl Petrescu Vlad. 

 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 alegerea presedintelui de sedinta ce va conduce lucrarile 

Consiliului Local al Orasului Ghimbav in luna decembrie – februarie 2018, 

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

Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 06.11.2018, 

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

Local al Orasului Ghimbav din data 11.12.2018, 

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

5.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent trimestrului IV al 

anului 2018, 

6.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 

2019, 

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

valoare de 2000 lei familiei Otal Maria si Vasile cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie. 



8.Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului privind adoptarea spatiului urban si a 

cladirilor civile la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, 

9.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabila a Orasului 

Ghimbav pentru perioada 2014 – 2024 actualizare pentru anul 2018, 

10.Proiect de hotarare pentru completarea Anexei nr.2, litera c) din HCL Ghimbav 

nr.2/2011 privind reorganizarea Serviciului Public Politia Comunitara Ghimbav in Politia Locala 

Ghimbav, 

11.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unei suprafete de teren de catre 

Orasul Ghimbav, 

12.Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de 

delegare a gestiunii prin contract de achizitie publica a activitatilor de dezinsectie, deratizare si 

dezinfectie in orasul Ghimbav, Regulamentului activitatilor de dezinsectie, deratizare si 

dezinfectie in orasul Ghimbav, Caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii activitatilor de 

dezinsectie, deratizare si dezinfectie in orasul Ghimbav, Contractului privind delegarea gestiunii 

activitatilor de dezinsectie, deratizare si dezinfectie in orasul Ghimbav, 

13.Proiect de hotarare privind actualizare Deviz general „Extindere retele apa in zona 

Transilana II”, 

14.Proiect de hotarare privind actualizare Deviz general „Extindere retele canalizare 

menajera in zona Transilana II”, 

15. Proiect de hotarare privind actualizare Deviz general „Extindere retele de apa si 

canalizare menajera in zona Livada II”, 

16. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului „Dotarea Serviciului 

Intretinere Parcuri si Zone Verzi din cadrul Primariei Ghimbav cu un tractor, o cositoare cu 

discuri, o remorca basculanta si o lama de zapada”, 

17. Proiect de hotarare privind concesionarea spatiilor cu destinatia cabinete medicale, 

situate in Ghimbav, str. Lunga, nr. 69, catre medicii de familie din orasul Ghimbav, 

18. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 

3/23.01.2018 privind stabilirea, incepand cu data de 01.01.2018 a salariilor de baza pentru 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Orasului Ghimbav, 

 19.Diverse. 

Se trece la punctul nr.1. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 
S-a propus amendament cu inlocuirea dlui Parascan cu dl Petrescu. 
Se supune la vot si in unanimitate se aproba amendamentul. 



Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 
nr.151/2018 

Se trece la punctul nr.2 
D-na Dermengiu doreste a se mentiona ca dansa a solicitat carti de istorie. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL 152/2018. 
Se trece la punctul 3 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 
Se renunta la proiectul de la punctul 6 
Se propune suplimentarea cu 2 proiecte: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale 

pentru asfaltare strazi Gentianei si Zambilei. 
2. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in 

valoare de 2000 lei fam Levitchi Angela si Mircea cu ocazia implinirii a 50 de ani de la 
casatorie. 

3. Se supune la vot suplimentarea si in unanimitate se aproba. 
Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
153/2018.  

Se trece la punctul 4. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiilor 1, 2 si 3. 
Se propun urmatoarele amendamente. 
1. Suplimentarea de 18890 lei la anexa 4 „Venituri proprii” la Scoala Gimnaziala cu 

alocarea a acesteia pentru „cheltuieli cu hrana” 
2. Modificarea denumirii de la anexa nr.3 poz k la cap VII „Transporturi” in 

„Documentatie tehnica pentru punere in siguranta conducta transport gaz zona 
Livada” 

Se supune la vot primul amendament si in unanimitate se aproba.  
Se supune la vot al doilea amendament si in unanimitate se aproba. 
Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul imptriva se aproba HCL 
nr.154/2018 

Se trece la punctul 5. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 
Dl contabil sef da unele explicatii 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.155/2018. 
Se trece la punctul 7. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 2. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 156/2018.  
Se trece la punctul 8. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 2. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 157/2018.  
Se trece la punctul 9. 



Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3. 
Dl Viceprimar propune amendarea proiectelor ce se vor dezvolta cu  centrul expozitional 

si liceul  completat cu scoala profesionala. 
Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 
Se supune la vot proiectul si cu 12 voturi pentru si o abtinere (dl Neagoe) se aproba HCL 

nr. 158/2018.  
Se trece la punctul 10. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 159/2018.  
Se trece la punctul 11. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3. 
Dl Birsan propune efectuarea si a unei contraexpertize. 
Dl Viceprimar arata ca evaluarea a stabilit 45E/mp dar vinzatorul accepta 40 E/mp. 
Se supune la vot si cu 8 voturi pentru 1 impotriva (dl Horgos) si 4 abtineri (Dermengiu, 

Dragan, Neagoie si Birsan) se respinge avand nevoie de cvorum 2/3.  
Se trece la punctul 12. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 160/2018.  
Se trece la punctul 13. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 161/2018.  
Se trece la punctul 14. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 162/2018.  
Se trece la punctul 15. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 163/2018.  
Se trece la punctul 16. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 164/2018.  
Se trece la punctul 17. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3. 
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 1 impotriva (Horgos) se aproba HCL nr. 

165/2018.  
Se trece la punctul 18. 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1 si 3. 
Dl Horgos nu considera ca viceprimarul este organul de specialitate din cadrul aparatului 

primarului. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 166/2018.  
Se trece la punctul 1 suplimentar. 



Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 167/2018. 
Se trece la punctul 2 suplimentar 
Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 168/2018 
Se trece la punctul Diverse. 
Se citeste cererea d-nei Irimie care solicita cumpararea terenului inchiriat, deoarece a 

realizat obiectivul. Se propune a se contracta o expertiza. 
Dl Viceprimar prezinta o informare cu privire la delegatia pe care a desfasurat-o in 

Germania. 
Dl Vornicu solicita repararea iluminatului pe strada Panselutei. 
Dl Cusai sesizeaza faptul ca a constatat ca s-au distribuit cornuri mucegaite la scoala. 
Dl Birsan solicita montarea unor semafoare pe DN 1 deoarece iarasi s-au intamplat 

evenimente rutiere. 
Dl Neagoe sesizeaza faptul ca se creeaza balti in dreptul trecerilor de pietoni pe DN 1. 

Intreaba in ce faza se afla repartizarea locuintelor de serviciu. 
D-na Dragan intreaba daca s-au achizitionat containere pentru cei din str Noua nr.226 

deoarece locuiesc in conditii insalubre. 
Dl Samson intreaba de stadiul repartizarii loturilor de constructie din livada. 
Dl Danciu solicita ca dezvoltatorii imobiliari sa curete autovehiculele cand ies din santier. 
Dl Horgos intreaba de stadiul procesului cu caminul cultural si daca s-a predat 

amplasamentul pentru deszapezire. 
Dl Petrescu sesizeaza faptul ca dezvoltatorii imobiliari in fiecare zi dau foc la deseuri. 
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, 

        Petrescu Vlad                                                                         Szinatovici  Dan 


