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Proces verbal 

întocmit astăzi 31.10.2016 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 
 
 Prezenţi fiind:Vornicu Sorin, Neagoe Mihai,  Parascan Marius, Toader Rausch Adrian, Hârdea Dragan 
Vasilica Larisa, Birsan George, Fliundra Ionel, Cuşai Daniel, Dermengiu Melania, Rusea Constantin, Horgos Vasile, 
Fluieras Marian, Danciu Dorin, Samson Liviu. 

Absenţi fiind:  Nu sunt. 
Sedinţa este prezidată de dl. Birsan George.  

 Din partea primăriei participă: dl. secretar Szinatovici Dan, viceprimar - Coltea Gabriela, cons juridic d-
na Antonescu Alina, contabil sef – Geogean Alina. 
 

Se propune următoarea ordine de zi: 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local al Oraşului Ghimbav din data de 30.09.2016,  
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consilului Local al 
Oraşului Ghimbav din data de 31 octombrie 2016,  
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016,  
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor privind majorarea impozitului pentru terenurile 
agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv,  
 5. Proiect de hotărâre privind scutirea Fundaţiei Pentru Copii Abandonaţi de la plata impozitului pe 
clădire şi teren aferent anului 2016,  
 6. Proiect de hotărâre privind scutirea CAR IAR Braşov IFN de la plata impozitului pe clădire şi teren 
aferent anului 2016,  
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor şcolare în anul şcolar 2016/2017 – 
semestrul I precum şi cunatumului acestora,  
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 
specialitate al primarului oraşului Ghimbav pentru anul 2017,  
 9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al 
Primarului Oraşului Ghimbav,  
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de comodat nr. 6744/12.09.2011 
încheiat cu medic specialist medicină de familie dr. Aszalos Hajnalka,  
 11. Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL Ghimbav nr. 116/23.06.2009 privind aprobarea 
excluderii poziţiei nr. 3 şi 5 din „Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului 



Ghimbav” precum şi a art. 1, litera a), alin. 1 şi 2 din HCL Ghimbav nr. 126/2009 şi HCL Ghimbav nr. 
139/2009,  
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi actualizării Statutului şi Actului constitutiv al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov,  
 13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Tohăneanu Liviu,  
 14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Cofeiu Marius,  
 15. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unei suprafeţe de teren înscrisă în CF nr. 
104448/Ghimbav, nr. top 499/31,  
 16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către dna Bonaţ Bianca Georgeta,  
 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către Urdă Vasile Cristian, Urdă 
Monica Oana, Vecinu Daniel şi Vecinu Adriana Mihaela,  
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui imobil – teren în compensare S.C. Motcar 
SRL,  
 19. Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de teren aparţinând domeniului privat al 
Oraşului Ghimbav cu teren proprietatea privată a S.C. RED UTIL SRL,  
 20. Proiect de hotărâre privind avizare P.U.Z. – „Parc Industrial”,  
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru implementarea unui 
sistem de iluminat inteligent în Oraşul Ghimbav,  
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Recuperarea identităţii burgului 
Ghimbav prin lucrări de restaurare, conservare şi echipare modernă şi valorificare durabilă pentru 
introducerea în circuitul turistic naţional şi internaţional a Bisericii Evanghelice Fortificate”,  
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Oraşului 
Ghimbav,  
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Oraşului 
Ghimbav,  
 25. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 55 din Regulamentul de administrare şi funcţionare 
a cimitirului orăşenesc aparţinând Oraşului Ghimbav,  
 26. Proiect de hotărâre privind organizarea licitaţiei publice, în vederea închirierii, a unor suprafeţe 
de teren care aparţin domeniului privat al Oraşului Ghimbav,  
 27. Diverse. 
 La sedinta participa si dl Preot Puia Daniel. 
 Se trece la punctul 1. 
 La comisia nr. 3 s-a consemnat ca dl Parascan a solicitat si el sa se monteze panouri fonice. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 31/2016. 
 Se trece la punctul 2. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei 3. 
 Se supune suplimentarea ordinii de zi cu inca 3 proiecte. 

 Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea HCL Ghimbav nr. 58/15.12.2008 pentru 
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea serviciului de transport în regim de 
taxi şi de transport în regim de închiriere  în Oraşul Ghimbav,  

 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie aferent trim III al anului 2016.  



 Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului Recuperarea identitatii burgului Ghimbav prin 
lucrari de restaurare, conservare si echipare moderna si valorificare durabila pentru introducere 
in circuitul turistic a Bisericii Evanghelice Fortificate si a cheltuielilor legate de proiect. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu inca doua proiecte respectiv: 
 - Proiect de hotarare privind schimbarea din functie a viceprimarului Orasului Ghimbav. 
 - Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Orasului Ghimbav. 
 Dl secretar arata ca proiectele trebuiesc insotite de referatul compartimentului de specialitate al 
aparatului primarului si de catre raportul comisiilor de specialitate al C.L si ca trebuie sa existe 
motive temeinice pentru schimbarea din functie a viceprimarului si in consecinta nu vizeaza de 
legalitate cele doua proiecte. 
 Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 5 impotriva se aproba suplimentarea ordinii de zi si 
astfel se aproba HCL nr. 32/2016. 
 Se propune ca ultimele doua proiecte sa fie discutate primele. 
 Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 5 impotriva se aproba. 
 Se trece la punctul 3 respectiv votarea schimbarii viceprimarului. 
 Comisia de validare isi preia atributiile, respectiv intocmirea buletinele de vot si organizarea 
votarii. 
 In urma numararii voturilor cu 10 voturi pentru si 5 impotriva se aproba HCL nr.33/2016 pentru 
schimbarea viceprimarului. 
 Se trece la proiectul privind alegerea viceprimarului. 
 Se propune dl Fliundra Ionel. 
 Dl Horgos o propune pe d-na Coltea Gabriela. 
 Comisia de validare procedeaza la intocmirea buletinelor de vot la organizarea si supravegherea 
procedurii de votare. 
 In urma numararii voturilor se intrunesc pentru dl Fliundra Ionel 9 voturi pentru, d-na Coltea 
Gabriela 5 voturi pentru si un buletin a fost anulat. 
 In consecinta a fost adoptata HCL nr. 34/2016 cu privire la alegerea d-lui Fliundra Ionel in functia 
de viceprimar al orasului Ghimbav. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi initiala. 
 Se propune a se da cuvantul d-lui preot. 
 Acesta sustine solicitarea Parohiei Sf Treime pentru alocarea de fonduri, acestea fiind imperios 
necesare pentru repararea Bisericii. 
 Dl Birsan arata ca Biserica este monument si pentru interventii asupra acesteia trebuie sa fie 
emisa autorizatie. Se pot aloca fonduri pentru realizare DALI si se poate incerca accesarea de 
fonduri europene. Deasemenea si proiectul privind relizarea casei parohiale este de interes. 
 Dl Samson considera ca trebuie alocate fonduri. 
 Dl Fliundra arata ca anul acesta s-au alocat bani multi la Biserica si ca trebuie intrat in legalitate 
si ca trebuie avut grija si de copii si pentru relizarea de policlinici. 
 Invita preotii ori de cate ori considera necesar a se aloca bani pentru biserica la comisia 
economica. 
 Dl Preot doreste a se evita sintagma “s-au dat bani la biserica” ci ca “s-au alocat fonduri pentru 
comunitate.” 



 Dl Neagoe intreaba la ce lucrari se gandeste dl preot, avand in vedere perioada la care ne aflam. 
Dl preot arata ca a atasat contractele cu societatile de constructii. 
  Dl Birsan solicita ca lucrarile sa fie realizate pe baza de autorizatie. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei 1. 
 Dl Fliundra intraba cine propune bugetul si este lipsa de respect ca dl Primar nu se prezinta la 
sedinta. 
 D-na contabil propune in numele primarului urmatorul amendament. 
 1. alocarea sumei de 10360 lei la venit cap. 11.02 si la cheltuieli 3340 lei la subcap 65.03.02, 
6960 la subcap 65.04.01 ambele sume pe alin ajutoare sociale numerar. 
 2. alocarea sumei de 116.000 lei la venit cap. 11.02 si la chelt invatamant – chelt de personal. 
 3. alocarea sumei de 28.000 pe cote defalcate pe impozit pe venit si la cheltuieli la noi cheltuieli 
de dezvoltare transporturi – SF, PT, DE – CS Realizare transport public local – 14000 lei si PT +DE – 
CS – Construire cresa 14000 lei in cadrul capitolului invatamant. 
 4. Introduce ca obiectiv de dezvoltare la cap 67.02 sub denumirea – Relizare sistem informare 
nou nomenclator stradal – suma de 525.000 lei aceasta urmand a fi retrasa de la Reabilitarea apa + 
canal str. Lamaitei. 
 5. Suplimentare SF drum Flenco cu 7000 lei cu diminuarea sumei de la igienizare scoala. 
 6. Suplimentarea sumei de 200.000 lei la cap iluminat public – de sarbatori cu alocarea pe parte 
de venit cu suma aferenta pentru cap 04.02.01. 
 7. Cresterea bugetului pe partea de subfinantate (hrana copii gradinita) cu 6500 lei atat pe parti 
de venit cat si pe cheltuieli. 
 La comisia nr. 1 s-au propus urmatoarele amendamente. 
 1. De la cap Cultura sa se retraga suma de 50 mii lei (de la biserica) 
 2. Retragerea sumei de 100 mii lei de la cap autoritate executiva (carti) 
 3. Retragerea sumei de 140 mii lei de la SF+PT Amenajare parc DN 73B si alocarea sumei de 50 
mii lei SF+PT Amenajare terenuri de sport la cap cheltuieli subcap serv. recreative si sportive. 
 4. Alocarea sumei de 20 mii lei pentru SF Casa de cultura la cap locuinte. Dl secretar arata ca inca 
nu s-a aprobat modif. PUZ DN 73B pentru zona cultura. 
 5. Alocarea sumei de 50 mii lei pentru SF +PT refacere trotuar DN 1 – str Lunga – str Victoriei 
 6. Alocarea sumei de 90.000 lei pentru organizarea unui concurs de solutii pentru construire 
casa de cultura. 
 Dl Horgos considera ca intai trebuie aprobat PUZ-ul modificator pentru stabilirea zonei si dupa 
aceea alocata suma de bani. 
 Dl Parascan considera ca trebuie pastrata actuala locatie pentru casa de cultura  
 7. Alocarea sumei de 90.000 lei SF+ PT si dezbatere publica pentru parcare publica subterana in 
zona blocuri - str Victoriei - la capitolul Drumuri si Transporturi. 
 8. Alocarea sumei de 20.000 lei pentru Reactualizare SF Pod – zona Vila Moara la cap. 
Transporturi. 
 9. Alocarea sumei de 5000 lei pentru SF Reabilitare  fantani vechi - la cap. cultura, spatii verzi. 
 10. Alocarea sumei de 25.000 lei la cap. cultura pentru cadouri copii – sarbatori de iarna. 
 11. Se propune retragerea sumei de 150.000 lei de la cap Drumuri – reparatii zona Livada. 
 12. Dl Fluieras propune alocarea sumei de 100000 lei pentru reabilitarea Casei parohiale. 
 13. Dl Neagoe propune ca excedentul sa fie alocat ca si obiectiv nou in cadrul cap. autoritate 
publica si activitati externe in suma de 90.000 mii lei – achizitii terenuri. 



 Se trece la votarea amendamentelor dlui Primar. 
 Se supune la vot amendamentul 1 al d-nei contabile cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Se supune la vot amendamentul 2 cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Se supune la vot amendamentul 3. cu 15 voturi pentru se aproba 
 Se supune la vot amendamentul 4 cu 6 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. 
 Se supune la vot amendamentul 5 cu 15 voturi pentru se aproba 
 Se supune la vot amendamentul 6 cu 6 voturi pentru si 9 impotriva se respinge. 
 Se supune la vot amendamentul 7cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Se trece la votarea amendamentelor Comisiei 1  
 Se supune la vot amendamentul 1. Cu 8 voturi pentru se aproba (7 impotriva) 
 Se trece la amendamentul 2. 
 D-na contabil atrage atentia ca pe proiectul de implementare turistica avem obligatia 
sustenabilitatii. Cu 9 voturi pentru si 6 impotriva se aproba. 
 Se supune la vot amendamentul 3. Cu 9 voturi pentru, 4 impotriva si 2 abtineri se aproba. 
 Dl Toader retrage amendamentul 4. 
 Se trece la amendamentul 5. Cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Se trece la amendamentul 6. Cu 10 voturi pentru, 4 impotriva si 1 abtinere  se aproba. 
 Se trece la amendamentul 7. Cu 10 voturi pentru si 5 impotriva se aproba. 
 Se trece la amendamentul 8. Cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Se trece la amendamentul 9. Cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Dl Fliundra retrage amendamentul nr. 10. 
 Se trece la amendamentul 11. Cu 9 voturi pentru si 6 impotriva ( Coltea, Parascan, Samson, 
Horgos, Danciu, Fluieras) se aproba. 
 Se trece la amendamentul 12. Cu 10 voturi pentru si 5 abtineri se aproba. 
 Se supune la vot amendamentul 13. Cu 14 voturi pentru si 1 abtinere se aproba. 
 Se mai propun amendamente. 
 Dl Parascan propune alocarea sumei de 30.000 lei pentru cadouri copii sarbatori de iarna (toti 
copii). Cu 15 voturi pentru se aproba. 
 Dl Birsan propune alocarea sumei de 20.000 lei pentru PUZ modificarea zonei DN 73B cu 
destinatia cultura. Cu 9 voturi pentru si 6 impotriva se aproba. 
 Sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare se utilizeaza astfel  - cu suma de 283.000 lei 
prin reducerea sectiunii de dezvoltare. 
 Se supune la vot proiectul de buget cu amendamentele aprobate si cu 15 voturi pentru se 
aproba HCL nr. 35/2016. 
 Se trece la punctul 4 (fost) de pe ordinea de zi se prezinta punctul de vedere al com.1. 
 Se supune la vot si cu 11 voturi pentru, 2 impotriva si 2 abtineri se aproba HCL nr. 36/2016. 
 Se prece la punctul 5. 
 Se prezinta punctul de vedere al com. nr. 1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 37/2016. 
 Se da cuvantul d-nei architect sef Craciun Gentiana. 
 Dl Fliundra anunta consiliul ca a purtat discutii cu dl Ibanescu cu privire la stadiul PUG Orasul 
Ghimbav. 
 D-na Craciun face o prezentare a stadiului de aprobare PUG. 



 Dl Fliundra intreaba ce trebuie facut pentru a stabilii mai bine functionalitatea teritoriului. D-na 
Craciun raspunde ca dezvoltarea spatiala este destul de coerenta. 
 Conclude ca se va stabilii cu proiectantul un calendar de parcurs. 
 Dl Birsan intreaba ce ar trebuii facut si daca se impune sa se sisteze aprobarea PUZ –urilor 
pentru a nu se intarzia finalizarea PUG. 
 Se trece la punctul 6. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 12 voturi pentru, 2 impotriva si 1 abtinere se aproba HCL nr. 38/2016. 
 Se trece la punctul 7. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 si 2. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 39/2016. 
 Se trece la punctul 8. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 40/2016. 
 Se trece la punctul 9. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 41/2016. 
 Se trece la punctul 10. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 42/2016. 
 Se trece la punctul 11. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 43/2016. 
 Se trece la punctul 12. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 9 voturi pentru, 5 impotriva si 1 abtinere se aproba HCL nr. 44/2016. 
 Se trece la punctul 13. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 . 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 45/2016. 
 Se trece la punctul 14. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 46/2016. 
 Se trece la punctul 15. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 47/2016. 
 Se trece la punctul 16. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 48/2016. 
 Se trece la punctul 17. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 49/2016. 
 Se trece la punctul 18. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 si 3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 50/2016. 



 Se trece la punctul 19. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 6 voturi pentru, 5 impotriva si 4 abtineri se respinge. 
 Se trece la punctul 20. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 51/2016. 
 Se trece la punctul 21. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 52/2016. 
 Se trece la punctul 22. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 53/2016. 
 Se trece la punctul 23. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1, 2 si 3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 54/2016. 
 Se trece la punctul 24. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1, 2 si 3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 55/2016. 
 Se trece la punctul 25. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 56/2016. 
 Se trece la punctul 26. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 si 3. 
 Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si 2 abtineri  se aproba HCL nr. 57/2016. 
 Se trece la punctul 1 suplimentat de pe ordinea de zi. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru se aproba HCL nr. 58/2016. 
 Se trece la al doilea proiect de pe ordinea de zi suplimentat. 
 Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 
 Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (dl Fliundra) se aproba HCL nr. 59/2016. 
 Se trece la punctul 3 suplimentat de pe ordinea de zi. 
 Se supune la vot si cu 15 voturi pentru se aproba HCL nr. 60/2016. 
 Se trece la diverse. 
 Se prezinta cererea As. Musulmane din Brasov care solicita concesionarea unei suprafete de 
teren pentru amenajarea unui cimitir. 
 S-a propus ca in cimitirul orasenesc sa se aloce o zona pentru cetatenii localitatii de nationalitate 
musulmana. 
 la dosar s-a aflat si raportul compartimentului de Asistenta sociala pe trimestrul I. 
 Dl Parascan atrage atentia ca in fata magazinului Carmolimp trebuie toaletat arborele care 
obtureaza iluminatul. Propune covor de tartan la locul de joaca de la Fagarasului nr.8. Intreaba care 
sunt beneficiile noastre dupa aprobarea aeroportului. 
 Intreaba ce se face cu centrala termica. 
 D-na Dermengiu intreaba de ce RCS –RDS nu poate furniza cablu ci doar Nextgen. 



 Dl Neagoe atrage atentia ca pe str. Avram Iancu s-a spart un grilaj la canalizare si atrage atentia 
comisiei de receptie la terminarea lucrarilor de pe str. Stefan cel Mare, deoarece sunt locuri unde 
calitatea lucrarilor lasa de dorit. 
 Solicita atentionarea CNADNR pentru gurile de canal din DN1 care trebuie reparate. 
 Dl Fliundra arata ca a solicitat o informare cu privire la spatiul din centrul localitatii, daca s-a 
vandut pe baza unui proiect de hotarare aprobat de consiliu. 
 I s-a prezentat doar o sentinta judecatoreasca. Intreaba care parte a curtii de la Mucava a fost 
revendicata. Considera ca si comasarea din str Morii ca s-a facut cu un scop anume, nelipsit de 
legatura cu curtea Mucava. Considera ca nu este normal ca ICCO sa mai fie ajutat, deoarece a fost 
scutit un numar mare de ani. Considera ca trotuarele modernizate de pe str. Scolii trebuiau sa fie 
amenajate pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilitati. 
 Atrage atentia ca pavelele montate pe str. Stefan cel Mare sunt de proasta calitate. 
 Solicita documentele intocmite pentru realizarea intabularii strazilor aferente podului de pe str. 
Cuza Voda – arata ca s-a solicitat un spatiu pentru consilieri. 
 Dl Vornicu solicita curatarea ghenelor dintre blocuri si intreaba cand se va termina lucrarile din 
Cartierul Florilor. 
 Dl Cusai intreaba ce trebuie facut ca cei de la handbal sa nu mai astepte dupa aprobarile d-lui 
Avram. 
 Dl Toader solicita analizarea trecerii de pietoni de la scoala. 
 Dl Birsan aduce in atentia consiliului sa se amenajeze zona de acces dintre bl. 34 si casa d-lui 
Calinescu. 

Dl. Preşedinte întreabă dacă mai sunt probleme la ordinea de zi, şi nemaifiind se declară şedinţa 

închisă, drept pentru care s-a întocmit prezentul proces-verbal spre cele legale. 

 

              

 

           Preşedinte,                                                                                        Secretar, 

         Birsan George                                                                            Szinatovici  Dan 


