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Proces verbal 

întocmit astăzi 07.12.2015 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedinţă ordinară 

 

 

 Prezenţi fiind: Avram Andrei Miluţă, Cernea Gheorghe,  Vornicu Sorin,  

Vecinu Daniel, Neagoe Mihai, Axinte Simion, Cernea Cristian,  Flueraş Marian, Samson 

Liviu, Parascan Marius, Petrescu Vlad, Rusea Constantin, Coltea Gabriela,  

Absenţi fiind: Horgos Vasile (bolnav), Toader Rausch Adrian (plecat din ţară).  

Sedinţa este prezidată de dl. Petrescu Vlad George  

 Din partea primăriei participă: Toma Dorel – primar, Szinatovici Dan – 

secretar,  Antonescu Alina – consilier juridic, Geogean Alina – contabil. 

 

  Se propune următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce lucrările 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav în luna decembrie 2015,  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 09.11.2015,  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consilului 

Local al Oraşului Ghimbav din data de 07 decembrie 2015,  

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015,  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie aferent trimestrului IV al 

anului 2015, 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. Ghimbav nr. 

122/29.10.2015 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2016,  

7. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale restante de până la 40 de lei, ale 

persoanelor fizice şi juridice, aflate în sold la data de 31.12.2015,  

8. Proiect de hotărâre pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 44/14.10.2015,  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din 

localitatea Ghimbav pentru anul şcolar 2016 – 2017,  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 

9049/29.11.2010 încheiat cu medic primar în specialitatea medicină de familie dr. 

Butum Nadia Maria 

11. Diverse. 

 



 

Se trece la punctul 1. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se adoptă HCL nr. 

134/2015. 

 

Se trece la punctul 2. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr.3. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

135/2015. 

 

Se trece la punctul 3. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

136/2015. 

 

Se trece la punctul 4. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1 

D-na Contabil propune ca amendament, suplimentarea bugetului local cu suma de 

94 mii lei la cap. “venituri” - suma alocata de Consiliul Judetean şi alocarea lor la cap. 

“cheltuieli” -. 60 mii lei la “Învăţământ” şi 34 mii lei la “Iluminat public”. 

Se supune la vot amendamentul şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se 

aprobă. 

Se supune la vot proiectul cu amendamentul şi cu 13 voturi pentru şi niciunul 

împotrivă se aprobă HCL nr. 137/2015. 

 

Se trece la punctul 5. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei  nr. 1. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

138/2015. 

 

 Se trece la punctul 6. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se propune amendament ca la art. 1 pct. 3 taxele sa fie reduse la jumătate. 

Se prezintă şi punctul de vedere al comisiei 3. 

Se supune la vot amendamentul şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se 

aprobă. 



Se supune la vot proiectul şi cu 13 voturi pentru şi niciunul  împotrivă se aprobă 

HCL nr. 139/2015. 

 

Se trece la punctul 7. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

140/2015. 

 

Se trece la punctul 8. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1si 3. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

141/2015. 

 

Se trece la punctul 9. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 2. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

142/2015. 

 

Se trece la punctul 10. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 1. 

Se supune la vot şi cu 13 voturi pentru şi niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 

143/2015. 

 

Se trece la punctul diverse. 

Se ia la cunoştinţă de cererea S.C. Liz Company, care solicită compensarea 

sumelor datorate cu dobânzile calculate la redevenţa plătită în conformitate cu contractul 

de concesiune. 

Conform referat se propune respingerea cererii ca neacceptabila, solutie cu care 

este de acord si Consiliul Local. 

Dl Axinte solicită repararea străzilor din localitate deoarece au apărut găuri în 

asfalt.  

Dl Fluieraş întreabă dacă se mai fac lucrari de conservare la străzile care trebuiau 

asfaltate în Cartierul Florilor. 

Dl Primar raspunde că asteaptă referate de la compartimentul urbanism cu privire 

la termenele de execuţie. 

Dl Fluieraş întreabă când se deschide patinoarul. 



Dl Samson răspunde că astazi se va deschide patinoarul, dar trebuiesc pietruite 

străzile deoarece, nu se poate circula. 

Dl Fluieraş solicită montarea de ornamente pe toate străzile din localitate. 

D-na Colţea ridică problema ca după spectacolul din 05.12.2015 în centrul 

localitatii nu s-a facut curăţenie. 

D-na Colţea solicită aviz să se amplaseze două casuţe în parcul din centrul 

localităţii. 

Propune organizarea unei petreceri de sfârsit de an. 

Dl Axinte întreabă din nou de stadiul intersectiei DN 1 cu DJ 103C. 

Dl Vecinu solicită demontarea limitatoarelor de viteză. Propune aşternerea de 

scoarţa de copac în jurul figurinelor de sărbători. 

 Propune plantarea unei perdele de arbori noi înalţi lângă DN73B. 

Dl Parascan solicită repararea ghenelor de gunoi de lângă bl 38 şi 39 şi 

Făgăraşului 18. 

Dl Neagoe revine şi solicită montarea coşurilor de gunoi de pe str. Avram Iancu. 

Intreabă daca va fi funcţional Serviciul de Evidenţă a Persoanelor. 

Solicită decolmatarea pârâului Ghimbăşel deoarece se constată depuneri la podul 

de pe Cuza Vodă. 

Intreabă dacă se poartă discuţii pentru construirea unui supermarket. 

Dl Cernea Cristian solicită aşternerea de piatră la “Mucava” şi montarea de 

ornamente. 

Dl Cernea Gheorghe solicită aşternerea de piatră la Filatură şi deasemenea 

montarea de ornamente şi în acea zonă. 

Dl Vornicu solicită montarea unei oglinzi parabolice în zona brutăriei. 

Dl Rusea întrabă dacă s-au făcut demersuri pentru angajarea de şofer pe 

microbuzul şcolar. 

D-na Colţea sesizează că nu a observat că odată cu revizuirea organigramei s-a 

desfiinţat şi postul d-lui Duicu Teofil. 

Dl. Preşedinte întreabă dacă mai sunt probleme la ordinea de zi şi nemaifiind 

declară şedinţa închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal spre cele 

legale. 

              

 

 

           Preşedinte,                                                                        Secretar, 

     Petrescu  Vlad George       Szinatovici Dan 


