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Proces verbal 

întocmit astăzi 30.05.2018 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinară 
 

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

Melania, Rusea Constantin, Parascan Marius, Bîrsan George, Horgoş Vasile, Fluieraş Marian, Danciu 

Dorin, Cusai Daniel, Toader Rausch Adrian, Petrescu Vlad, Samson Liviu 

Absenţi fiind: Nu sunt  

Sedinţa este prezidată de d-na Hirdea Dragan Larisa. 

 Din partea primăriei participă: Viceprimar – Fliundra Ionel, Secretar Szinatovici Dan, cons 

juridic d-na Antonescu Alina. 

La sedinta participa un numar de 5 persoane: Fam Barabas, dl Constantinescu , Paiuc Anelize, d-na 

Benczi Ilona, d-na Stanciu Laura. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al sedintei extraordinare a Consiliului 

Local al Orasului Ghimbav din data de 26.04.2018, 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al 

Orasului Ghimbav din data de 30.05.2018, 

3. Proiect de hotarare pentru 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, 

4. Proiect de hotarare privind modificarea unor functii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Primarului orasului Ghimbav in vederea promovarii, 

5. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei dlui Chiriac Dragos, 

6. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei dnei Munteanu Alina Elena, 

7. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei S.C. Nym House SRL, 

8. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome aniversare si a unui premiu in valoare de 1.500 

lei dlui Marian Alesandru – veteran de razboi, 

9. Proiect de hotarare privind aprobare Documentatiei cadastrala pentru dezlipire imobil – str. 

Toporasului, nr. 11. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de consultanta si asistenta juridica si 

reprezentare in justitie, 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea inceperii procedurii de delegare a gestiunii serviciului de 

salubrizare a orasului Ghimbav, 



12. Proiect de hotarare pentru indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav nr. 

19/28.02.2018, 

13. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL ghimbav nr.33/15.03.2018 privind 

aprobare dezmembrare teren inscris in CF nr. 104351/Ghimbav, nr. cad. 104351, 

14. Proiect de hotarare pentru modificarea si completarea HCL Ghimbav nr. 62/26.04.2018 privind 

acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. ICCO PARC INDUSTRIAL SRL 

asupra terenului inscris in CF nr.102891/Ghimbav, nr. cad 102891, teren situat in localitatea 

Ghimbav, zona Transilana, 

15. Diverse. 

Se propune a se da cuvantul invitatilor. 

Dna Paiuc anunta ca este curatorul Bisericii Evanghelice si solicita ajutor financiar pentru 

reanalizarea unor cladiri din curtea cimitirului. 

Dna Benczi doreste sa-si sustina cauza pentru repartizarea locuintei sociale, aratand ca in ultimul 

an a lucrat in strainatate dar urmeaza a se angaja in tara. 

Dl Viceprimar da unele relatii. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot şi cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aprobă HCL nr. 66/2018. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte: 

1. Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei dlui Ionescu Heroiu Traian si a d-lui Veres 

Mihai Sorin,  

2. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de onoare” al Orasului Ghimbav dlui 

Comsa Dumitru. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru se aproba suplimentarea ordinii de zi. 

Se supune la vot ordinea de zi si cu 14 voturi si niciunul impreuna se aproba HCL nr. 67/2018. 

3. Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 68/2018. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3 

Dl Viceprimar propune doua amendamente: transferarea postului de inspector superior la 

compartimentul impozite si taxe in asistent si transformarea postului de inspector superior de la 

asistenta sociala in inspector asistent. 

Dl Parascan intreaba daca este legal. 

Se raspunde ca transferurile se fac in functie de calificarile si cerintele postului. 

Se supune la vot amendamentele si cu 13 voturi pentru si 1 abtinere ( dl Fluieras) se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si 1 abtinere se aproba HCL nr. 69/2018. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi. 

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

Se supune la vot si cu 14  voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 70/2018. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.71/2018. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

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



Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.72/2018. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi. 

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

Se trece la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.73/2018 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. 

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

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.74/2018 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si 1 abtinere (Neagoe) se aproba HCL nr.75/2018 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi. 

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

Se propune amendament ca operatiune o luna primavara si o luna toamna se preia, conform 

unui program stabilit de comun acord, deseurile rezultate din taierea arborilor de la populatie 

contra cost. 

Se supune la vot amendamentul si cu 13 voturi pentru si 1 vot impotriva se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si 1 impotriva se aproba HCL nr. 76/2018. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 77/2018. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 78/2018. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr. 3 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 79/2018. 

Se trece la primul proiect suplimentat. 

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL Nr.80/2018. 

Se trece la al doilea proiect  

Se supune la vot si cu 14 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL Nr.81/2018. 

Se trece la punctul diverse. 

Se da cuvantul d-lui Constantinescu. 

Acesta arata ca a depus o cerere pe L. 15/2003 si nu a primit un raspuns concret, daca a fost 

acceptat sau nu. Solicita rezolvarea dosarului avand in vedere ca unele conditii vor fi depasite. 

Dl Samson arata ca o comisie a realizat o analiza a dosarelor, dar care nu s-a finalizat. 

Dl Secretar da unele lamuriri. 

Dl Viceprimar considera ca cei care nu au putut realiza locuinte trebuiesc realizate si a se 

acorda o noua sansa. 

Dl Birsan solicita numirea unei comisii de analiza prin dispozitie de primar. 

La dosar a existat si raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu pe anul 

2017. 

Se prezinta cererea S.C. Motcar SRL care solicita o reanalizare a propunerii de acordare in 

compensare a suprafetei de teren. 

Dl Viceprimar arata ca exista un proces cu S.C. Red Util care la fel solicita despagubiri pentru 

terenul pe care s-a gasit conducta de gaz si ca cel care trebuie sa despagubeasca va fi 

administratorul S.C. Transgaz SA 



Se propune a se invita la urmatoarea sedinta economica. 

Se prezinta o adresa a MAI – Institutia Prefectului pentru comunicarea manifestarii ce se vor 

organiza cu ocazia Centenarului Unirii. 

Se prezinta cererea d-nei Bijit Wagner care ofera la vanzare imobilul din str. Lunga nr.67. 

Se propune a se da raspuns ca se doreste initierea unor discutii pentru cumpararea imobilului. 

Dl Viceprimar arata ca a purtat discutii si cu S.C. Transilana pentru cumpararea terenului de pe 

str Pietii nr. 77 si deasemenea considera ca trebuiesc initiate discutii si cu S.C. Romsiz SA 

pentru achizitia terenului de langa stadion. 

Se analizeaza cererea d-lui Musceleanu Gheorghe care solicita inchirierea a doua parcari la str. 

Fagarasului nr. 46. 

Se propune a se da raspuns ca momentan nu este aprobat un regulament de inchiriere a 

parcarilor. 

Se prezinta cererea d-lui Ciripan Cosmin Petru care prezinta ca i-a fost refuzat dreptul la o 

locuinta decenta si solicita reanalizarea cererii de repartizare locuinta si situatia contractului 

locativ. 

Se prezinta cererea d-nei Ciripan Ruxandra Elena care arata ca a beneficiat de un teren de casa 

dar ca pana la aceasta ora nu a reusit sa o construiasca si solicita reanalizarea si acordarea 

dreptului de a putea construi. 

Se propune a se consulta Institutia Prefectului daca se poate prelungi termenul. 

Dl Birsan arata ca in conf. cu Legea nr. 114 i se interzice unei persoane sa beneficieze de 

locuinta sociala daca a mai fost beneficiara unei locuinte. 

Se prezinta si adresa Asociatiei Sportive Cetatenii Ghimbav. 

Dl Cusai prezinta un punct de vedere, ca si membru al comisiei de analiza a cererilor de 

finantare activitatii nonprofit. 

Dl Viceprimar da unele explicatii cu privire la justificarea banilor primiti de asociatie in anul 

2017. 

Dl Secretar da unele lamuriri. 

Dl Viceprimar anunta ca maine la ora 10.00 se serbeaza Ziua copilului. 

Dl Birsan intreaba daca este legal sa tii oi si animale in curte. Sesizeaza ca regulamentul de la 

sala de sport nu se respecta. 

D-na Dragan anunta ca la selectie s-a prezentat si un club de Karate care nu s-a calificat. 

Dl Danciu solicita identificarea celor care trebuie expropriati pe str. Gentianei. Solicita 

identificarea proprietarilor care nu-si intretin terenurile si sa fie atentionati. 

Dl Samson solicita analizarea situatiei d-nei Dumitrascu care s-a calificat la apartament si a 

primit garsoniera. 

Dl Petrescu intreaba daca se cunoaste situatia retelei de televiziune in „Cartierul Florilor”. 

Dl Parascan solicita amenajarea rampelor de acces persoane cu dizabilitati la blocuri. Solicita 

accelerarea achizitionarii de carucioare pentru persoane cu dizabilitati. 

Solicita asfaltarea gropii de pe str. Pietii. 

Dna Dermengiu intreaba de ce Consiliul local nu este informat de actiuni in care este implicat. 

Dl Neagoe intreaba de stadiul lucrarii licitatiei SF retea canalizare pe str. Bisericii Romane se 

deasemenea pentru realizare pod pe strada Cuza Voda  , pod zona Vila si pasajul de la DN1. 

Solicita demararea achizitiei de containere si consultarea celor in cauza despre initiativa. 

Urgentarea realizarii trecerii de pietoni de la Casa Alba. 

Dl Vornicu solicita invitarea patronului de la firma de transport pentru discutii. Intreaba cand se 

asfalteaza in livada. 



Dl Toader intreaba cine a plantat salciile in Cartierul Florilor. 

D-na 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, 

        Hirdea Dragan Larisa                                           Szinatovici  Dan 


