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Proces verbal 

întocmit astăzi 30.08.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 

 

 

 Prezenţi fiind: Vornicu Sorin, Neagoe Mihai, Hârdea Dragan Vasilica Larisa, Dermengiu 

Melania, Fluieraş Marian, Samson Liviu, Rusea Constantin, Colţea Gabriela, Parascan Marius, Cuşai 

Daniel, Bîrsan George, Fliundra Ionel, Horgos Vasile, Toader Rausch Adrian, Danciu Dorin. 

Absenţi fiind: Nu sunt 

Sedinţa este prezidată de d-na Dermengiu Melania.  

 Din partea primăriei participă: Primar Toma Dorel, secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-na 

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 27.07.2017, a procesului verbal al sedintei de indata a 
Consiliului Local al Orasului Ghimbav din data de 31.07.2017  – initiator primar Toma Dorel, 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al 
Orasului Ghimbav din data de 30 august 2017 – initiator primar Toma Dorel, 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale “Infiintare 
cresa in Orasul Ghimbav, Judetul Brasov” – initiator primar Toma Dorel, 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale pentru 
refacerea studiului de fezabilitate referitor la implementarea unui sistem de iluminat inteligent 
in Orasul Ghimbav – initiator primar Toma Dorel, 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali – 
initiator primar Toma Dorel, 

6. Proiect de hotarare privind acordarea pentru anul scolar 2017 – 2018 a pachetului cu rechizite 
scolare “Primul ghiozdan” – initiator Consilier local Vornicu Sorin, 

7. Privind stabilirea conditiilor, criteriilor, procedurilor pentru finantarea programelor sportive ale 
cluburilor sportive de drept privat infiintate pe raza UAT Ghimbav, constituite ca persoane 



juridice fara scop patrimonial, detinatoare ale certificatului de identitate sportiva – initiator 
primar Toma Dorel, 

8. Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al 
Primarului Orasului Ghimbav, 

9. Analizare Plangere prealabila  cu privire la HCL nr.88/2017,  
10. Diverse. 

La sedinta participa si dl lider sindicat Gabor Fanica, Manzala Ion, Contabil sef Geogean Alina, 
Consilier Juridic Apostu Loredana, Arhitect sef Petre Spiru Adrian. 
 

Se trece la punctul 1. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Dl Parascan doreste sa se mentioneze ca el s-a abtinut de la vot deoarece dl Secretar nu a 

vizat de legalitate hotararea dar el este de acord cu marirea salariilor. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 3 abtineri (Dragan, Fliundra, Neagoe) se aproba 

HCL nr.99/2017. 

Se trece la punctul.2 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte. 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ofertei de vanzare formulata de dl Albert Stefan. 

2. Proiect de hotarare privind avizare PUZ “Zona activitati industriale si servicii” 

Dl Fliundra arata ca se doreste a se discuta cu vanzatorul si in consecinta sa se amane 

proiectul nr. 1 

D-na Coltea anunta ca terenurile in zona sunt evaluate la 45Euro/mp. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu primul proiect propus si cu 5 voturi 

pentru, 8 impotriva si 2 abtineri se respinge. 

Se supune la vot includerea celui de-al doilea proiect pe ordinea de zi si cu 15 voturi 

pentru se aproba. 

Se supune la vot ordinea de zi cu proiectul inclus si cu 15 voturi pentru si niciunul 

impotriva se aproba HCL nr.100/2017. 

Se trece la punctul 3. 

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

La comisia 3 s-a propus amendament de dl Birsan, ca proiectul sa fie conceput cu 

posibilitatea extinderii cu patru grupe. 

Dl Birsan mai propune un amendament de modificare a temei de proiectare cu includerea 

in aceasta a necesitatii realizarii de la inceput a constructiei pentru sase grupe de copii. 

Dl Samson arata ca prin PNDL se finanteaza un proiect cu un anumit buget dar nu se 

poate realiza un proiect prin PNDL cu 6 grupe. 

Dl Primar arata ca nu se pot amesteca proiectele si in paralel se poate face si un proiect 

pentru alte patru grupe. 

Dl Fliundra arata ca se discutase ca dl secretar sa se intereseze daca la PNDL se poate 

modifica proiectul cu majorarea numarului de clase. 

Dl Horgos considera ca trebuie respectata ordinea de zi. 

Dl Birsan doreste amendament ca si SF si PT sa fie supus aprobarii CL si retrage al 

doilea amendament. 



Se supune la vot primul amendament si cu 15 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot al III lea amendament si cu 15 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu cele doua amendamente si cu 15 voturi pentru si niciunul 

impotriva se aproba HCL nr. 101/2017. 

Se trece la punctul 4. 

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

La comisia 3 dl Danciu considera ca si Electrica trebuie sa-si ingroape retelele. 

Dl Fliundra arata ca daca strategia este gresita trebuie schimbat strategul. Arata ca pe SEAP in 

decembrie 2016 a fost publicata atribuirea contractelor de atribuire proiect iluminat inteligent si 

nu intelege de ce trebuie sa aprobe tema de proiectare astfel cheltuidu-se bani de pomana. 

Dl Secretar da unele relatii. 

Dl Fliundra considera ca dl Secretar isi depaseste atributiile si ca dl Primar  ar trebui sa-si 

sustina proiectele si daca dansul considera trebuie sa-si delege atributiile. 

Dl Secretar isi arata nedumerirea fata de ingradirea dreptului la exprimarea din partea d-

lui Fliundra si considera ca interventiile lui sunt pentru lamurirea aspectelor. 

Se supune la vot si cu 6 voturi pentru, 7 impotriva (PNL +PV)  si 2 abtineri se respinge. 

Se trece la punctul 5. 

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

Se propune amendament ca nr de sedinte sa fie doar 2 pentru indemnizatia maxima de 

10%. 

Dl Fluieras propune amendament ca indemnizatia maxima sa fie de 5%. 

Se supune la vot primul amendament si cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (Parascan) se 

aproba 

Se supune la vot al doilea amendament si cu 4 voturi pentru , 7 impotriva si 4 abtineri se 

respinge. 

Se supune la vot proiectul si cu 11 voturi pentru si 4 abtineri (Parascan, Danciu, Samson, 

Fluieras) se aproba HCL nr.102/2017. 

Se trece la punctul 6. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1 si 2. 

D-na Dragan doreste ca pachetul sa fie prezentat inainte consilierilor si sa fie de calitate. 

D-na Contabil arata ca nr de copii este mai mare anul acesta si pentru a se incadra in bani 

trebuie sa se renunte la caietele speciale. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.103/2017. 

Se trece la punctul 7. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1si 2. 

Dl Primar pentru incadrarea corecta in legalitate propune amendarea proiectului conform 

fisei anexa. 

Dl Fliundra arata ca sportul trebuie sustinut in Ghimbav si ca la dispozitia dlui Primar 

comisia sa fie impartiala in atribuirea finantarilor. 

Dl Cusai considera ca trebuie urgentata actiunea deoarece campionatele au inceput. 

Dl Secretar atentioneaza consilierii ca cei care au interes in cauza sa se abtina de la vot. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si 1 abtinere (d-na Dermengiu)  se aproba HCL 

nr.104/2017. 



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.105/2017. 

Se trece la punctul suplimentat respectiv avizare PUZ “Zona activitati industriale si 

servicii” 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

 Dl Neagoe intreaba daca firma si-a achitat impozitele pe jumatate de an. 

Se supune la vot si cu 15 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 106/2017. 

Se da citire plangerii prealabile impotriva HCL nr. 88/2017. 

Dl Secretar ca si cosemnatar prezinta punctul de vedere, respectiv ca sunt incalcate 

prevederile art. 11 alin. 4 din Legea 153/2017 si prin salariile aprobate se depaseste plafonul 

cheltuielilor aprobate in buget conform referat sef serviciu contabilitate. Acest fapt conduce la 

imposibilitatea punerii in aplicare a hotararii adoptate, deoarece dispozitiile intocmite pentru 

stabilirea noilor salarii nu au viza de control financiar preventiv iar conform ordinului MFP nr. 

923/2014 anexa 1 pct. 6.3 in cazul in care se depasesc alocatiile bugetare nici primarul nu-si 

poate asuma raspunderea platii deoarece constituie infractiune. Deasemenea sunt incalcate 

prevederile art.6 lit.a, b, e, f, nerespectandu-se principiile statuate de lege in ceea ce priveste 

ierarhizarea functiilor si al discriminarii prin stabilirea unor drepturi salariale mai mici unor 

functionari cu rang superior ierarhic, iar salariile aprobate nu au avut viza sindicatului. 

Referitor la vehiculata rectificare de buget care s-ar putea face in vederea asigurarii 

sumelor nesare pe care dl Fliundra o invoca, dl Secretar mentioneaza ca in conformitate cu 

Legea 273/2006 art. 19 alin (2) aceasta se putea promova in termen de 30 zile de la data intrarii 

in vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat sau ca urmare a unor propuneri fundamentate 

prin existenta unor incasari suplimentare fata de bugetul estimat, iar conf art. 49 alin (3) 

cheltuielile de personal aprobate nu pot fi majorate prin virari de credite, in consecinta o 

rectificare bugetara realizata prin diminuarea sumelor de la o subdiviziune bugetara cu 

suplimentarea corespunzatoare a cheltuielor cu salariile contravenind prevederilor legale. 

In concluzie solicita consiliului local sa admita plangerea si sa reanalizeze cu raspundere HCL 

nr. 88/2017 si sa se incadreze in prevederile legale. Anunta deasemenea ca a fost inregistrata in 

contencios administrative cererea de suspendare a HCL nr. 88/2017. 

 D-na Contabil arata ca salariile trebuie stabilite in luna iulie in functie de bugetul existent 

la acea data. Anunta ca a facut demersuri catre o serie de institutii ale statului precum MFP, 

Agentia Nationala a Functionarilor Publici, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Curtea de 

Conturi, M.D.R.A.P.F.E. pentru sesizarea situatiei de nelegalitate si de blocaj, solicitand sprijin 

si indrumare in deblocarea acestei.Reitereaza si ea inca o data ca nu poate pune in aplicare 

hotararea, respectiv sa puna in plata salariile noi, deoarece depasirea cheltuielilor aprobate 

constituie infractiune care se pedepseste cu inchisoarea. 

Dl Fliundra crede ca se va intalni la sedinta pentru o rectificare pentru ca salariatii trebuie 

sa-si primeasca lefurile aprobate. 

Arata ca angajatii nu au fost multumiti de salariile propuse de dl Secretar si Contabila, s-

au adresat d-lui Primar care le-a majorat. Consiliul a considerat ca trebuie majorate si a procedat 

in consecinta. Considera ca se poate rectifica bugetul. Considera ca se pot aloca bani de la 

posturile vacante bugetate. 



Dl Fliundra da, deasemenea, citire unui punct de vedere conform adresei atasate. 

Considera ca trebuie sa se astepte solutia in contencios si pana atunci sa se asigure neacoperirea 

la buget cu sumele alocate la posturile vacante. 

Dl Primar arata ca proiectul a fost al lui nu al secretarului sau contabilei si ca trebuie 

respectata legea. 

Dl Fliundra intreaba daca s-au semnat statele de plata cu noile salarii, daca s-au emis 

dispozitiile si daca au primit viza de c.f.p. Intreaba daca s-au luat salariile pe vechea lege, dl 

Secretar cum a primit salariul pe legea noua si in acest caz s-a comis o nelegalitate. 

D-na Contabil arata ca nu se pot utiliza sumele de la posturile vacante. 

Dl Fliundra considera ca se poate astepta o luna, doua pentru a face rectificare. 

Dl Secretar arata ca nu este legal a se astepta o rectificare bugetara pentru stabilirea 

salariilor deoarece acestea trebuie stabilite incepand cu luna iulie in functie de bugetul de la data 

respectiva. 

Dl Gabor arata ca el sustine obtinerea celor mai bune salarii angajatilor, dar cu incadrarea 

in lege, respectiv la cateva articole art. 6, 8, 11, 19 anexa VII. Arata ca a identificat o solutie, 

respectiv bugetarea celor sase posture vacante numai pentru 2 luni, iar sumele aferente sa fie 

alocate la salarii care trebuiesc recalculate cu incadrarea in plafon. Referitor la raspunsurile 

Prefecturii, considera ca acestea sunt evazive. Referitor la viza sindicatului pe hotararea adoptata 

aceasta nu a fost acordata si este motiv de contestare. 

Solicita a se gasi o solutie ca pe luna august ca salariatii sa-si poata lua salariile marite cu 

incadrarea in Legea nr. 153/2017. 

Dl Secretar exprima convingerea, ca si factor de conducere, ca intr-un colectiv sanatos 

trebuie sa primeze ierarhizarea, departajarea salariilor in functie de munca depusa, ca trebuie sa 

existe posibilitatea cointeresarii, astfel incat persoanele care depun un efort mai mare si sunt 

constiinciose sa poata fi premiate si ca nu trebuiesc stabilite toate salariile catre nivel maxim 

deoarece dispare stimularea.  

Dl Primar arata ca nu este o bucurie ca pleaca lumea, deoarece personalul se 

specializeaza in timp si mai cu seama daca se vor bloca posturile se va ingreuna activitatea 

primariei. 

Dl Fliundra arata ca nu se bucura nimeni ca pleaca lumea ca trebuie sa ne intrebam de ce 

pleaca. Considera ca nu au pus bani in plus decat la auditor deoarece doresc sa vina oameni 

performanti si doreste o grila separate pentru architect sef. 

Dl Horgos propune a se intalni intr-o sedinta de indata cu recalcularea salariilor conform 

propunerii d-lui Gabor. 

Dl Flueras intreaba pe d-na consilier juridic daca este legal sa se faca rectificare. 

D-na Antonescu considera ca nu are studii economice sa spuna daca se poate face 

rectificare si invoca adresa Institutiei Prefectului. 

Dl Fliundra considera ca trebuie sa se astepte o posibila rectificare. 

D-na Apostu atrage atentia consiliului ca si dansii sunt responsabili. 

Dl Secretar anunta ca va depune plangere prealabila impotriva consilierilor care persista 

in fortarea angajatilor in a incalca legea si atrage inca o data atentia ca printr-o asemenea 

atitudine creeaza haos si degringolada si solicita o mai mare responsabilitate din partea 

Consiliului Local. 



Dl Gabor propune inca o data ca maine sa se intalneasca consiliul cu executivul pentru a 

se reanaliza si rezolva problema. 

Se propune a se discuta acum problema salariilor. D-na Contabil se retrage pentru a 

recalcula grila. 

La dosar s-a depus si raportul pe primul trimestru al Compartimentului de Asistenta 

Sociala. 

Se prezinta cererea d-lui  Ghioca Vasile care solicita teren. 

S-a propus a se da raspuns ca nu este teren disponibil. Se aproba. 

S-a prezentat si informarea privind cererea d-nei Miron. Se propune d-lui Primar a acorda 

un ajutor. 

S-a prezentat si adresa Ministerului Sanatatii cu privire la finantarea activitatii de 

asistenta medicala. 

S-a informat si de conferinta de presa de vineri de la ora 12 pentru prezentarea 

rezultatului concursului de solutii arhitecturale. 

Se prezinta si cererea d-nei Ciripan. 

Se propune a se da raspuns ca se va analiza si se va propune un proiect de hotarare. 

D-na Contabil a mers si a refacut calculele cu bugetarea posturilor vacante doar doua luni 

si se poarta discutii pe stabilirea salariilor. 

Grupul PNL +PER+PV propun o pauza pentru a putea verifica propunerile. 

La ora 20.10 se revine in sala si se reiau discutiile. 

Dupa discutii lungi se propune a se amana discutarea plangerii prealabile si implicit a 

revizuii HCL nr. 88/2017 in asteptarea raspunsului de la MFP care sa se pronunte asupra 

posibilitatii efectuarii unei rectificari bugetare. 

Se propune convocarea sedintei in data de 06.09.2017 - miercuri, ora 17.00. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru si 5 impotriva (grupul PSD) se aproba amanarea.  

Dl Parascan a trebuit sa paraseasca sedinta de la ora 20.30. 

D-na Presedinta intreaba daca mai sunt problem la ordinea de zi si nemaifiind declara 

sedinta inchisa drept pentru care s-a intocmit prezentul proces - verbal spre cele legale. 

 

 

 
 

           Preşedinte,                                                                                        Secretar, 

        Dermengiu Melania                                                            Szinatovici  Dan 


