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Proces verbal 

întocmit astăzi 28.11.2017 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinară 

 

 

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

Melania, Toader Rausch Adrian, Rusea Constantin, Parascan Marius, Cuşai Daniel, Bîrsan George, 

Fliundra Ionel, Horgos Vasile 

Absenţi fiind: Danciu Dorin (plecat in delegatie), Fluieras Marian, Samson Liviu, Coltea 

Gabriela.  

Sedinţa este prezidată de dl  Fliundra Ionel 

 Din partea primăriei participă: Secretar Szinatovici Dan, cons juridic d-na Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind acordarea unor premii pentru aniversarea a 50 ani de casatorie, 

implinirea varstei de 100 ani si veteranii de razboi, 

2. Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/ 

tinerilor/sportivilor care au obtinut rezultate deosebite, 

3. Analizare plangere prealabila HCL nr.5/31.01.2017 si HCL nr. 94/27.07.2017, 

4. Reanalizare HCL nr.13/28.02.2017 privind reconstructia ecologica. 

La sedinta participa si un grup de 7 persoane din zona Garii si dl Manzala. 

Se supune la vot ordinea de zi si in unanimitate se aproba. 

Dl Fliundra prezinta problema cetatenilor din sala, respectiv faptele ca au canalizarea 

obturata si saptamanal trebuie sa plateasca o vidanjare care sa extraga canalizarea. 

Prezinta o solutie provizorie de canalizare a unui camin in care sa se colecteze pana la 

proiectarea unei canalizari noi. 

Cetatenii iau cuvantul si reitereaza si ei problema canalizarii. 

Dl Viceprimar solicita analizarea proiectelor de hotarare deoarece un coleg trebuie sa plece. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

La comisia nr. 1 s-a propus amendament ca Hotararea sa se aplice dupa alocarea de 

fonduri la buget. 

Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu amendament si cu 10 voturi pentru si 1 abtinere (Horgos) se 

aproba HCL nr. 129/2017. 



Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 2 si 3.. 

La comisia nr. 1 s-a propus amendament ca sumele sa se acorde dupa alocarea la bugetul 

local. 

Dl Secretar anunta ca a refuzat la viza proiectul conform referat nr. 12377/2017. 

Dl Toader doreste a se completa preambulul cu art.18^1, lit. f din Legea 69/2006 si cu 

art. 107 din L.1/2011. 

Dl Horgos considera ca daca nu are viza secretarului, proiectul nu este legal. 

Dl Fliundra considera ca jurista primariei trebuie sa spuna daca este legal proiectul si nu 

sa faca recomandari. 

Se supune la vot amendamentul comisiei si cu 9 pentru, 1 abtinere si 1 impotriva se 

aproba.  

Se supune la vot amendamentul d-lui Toader si cu 9 voturi pentru, 1 abtinere (Dna 

Dermengiu) si 1 impotriva (Horgos) se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu amendamente si cu 9 voturi pentru, 1 abtinere (Dermengiu) 

si 1 impotriva (Horgos) se aproba HCL nr. 130/2017. 

Se trece la punctul 3. 

Dl Fliundra considera ca plangerea este neintemeiata deoarece cetatenii doresc 

policlinica. 

d-na Dragan considera ca spatiul nou trebuie utilizat pentru policlinica nu pentru cativa 

functionari care deja au birouri si sunt doua sedii ale primariei. Si dl Cusai considera ca trebuie 

infiintata policlinica. 

Dl Horgos arata ca din plangere a retinut ca spatiul nu este corespunzator pentru 

policlinica, deoarece a fost proiectat si construit cu o alta destinatie. 

Dl Birsan arata ca este arhitect si spatiile deja create pot fi reamenajate. 

Dl Fliundra arata ca ideea de a construi un spatiu nou pentru policlinica este buna dar la 

Ghimbav s-au alocat fonduri pentru diverse proiecte dar nu s-au realizat decat cosuri si banci. 

Se supune la vot si cu 10 voturi impotriva si 1 pentru (Horgos) s-a respins plangerea 

prealabila. 

Se trece la punctul 4. 

Dl Fliundra prezinta punctul de vedere in sustinerea hotararii. 

Dl Birsan arata ca in comisia juridica s-a hotarat mentinerea hotararii. Dl Parascan 

solicita pozitia dlui secretar. Dl Secretar arata ca dansul a vizat hotararea. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 1 abtinere (Horgos) se mentine hotararea 

adoptata. 

Se reia discutia cu cetatenii din zona Garii referitoare la problema canalizarii. 

Se propune a se lua legatura cu Compania Apa pentru realizarea situatiilor prin 

compartimentul propriu. 

Se ridica problema ca in zona nu se da zapada, nu se arboreaza steaguri, nu se realizeaza 

iluminat festiv  de sarbatori. 



Dl Fliundra arata ca un numar de consilieri a solicitat convocarea sedintei de rectificare 

bugetara pentru a se putea finanta lucrarile necesare – iluminat festiv, deszapezire etc si pentru a 

fi in legalitate. 

Dl Fliundra anunta ca avut intalnire cu proprietarii de teren care au blocat o parte din str. 

Gentianei, care si-au expus oferta de a li se cumpara tot terenul cu 60Euro/mp. 

Dl Birsan propune prezentarea raportului comisiei de analiza a contestatiilor depuse la 

punctarea cererilor ptr atribuirea de locuinte sociale. Se da citire raportului. 

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, 

        Fliundra Ionel                                                                            Szinatovici  Dan 


