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Proces verbal 

întocmit astăzi 27.06.2018 ora 16 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă ordinara 
 

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

Melania, Parascan Marius, Bîrsan George, Horgoş Vasile, Fluieraş Marian, Danciu Dorin, Toader 

Rausch Adrian, Petrescu Vlad, Samson Liviu 

Absenţi fiind: Cusai Daniel, Rusea Constantin 

Sedinţa este prezidată de dl Horgos Vasile. 

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

juridic d-na Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al 

Orasului Ghimbav din data de 30.05.2018, 

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

orasului Ghimbav din data de 27.06.2018, 

3. Proiect de hotarare privind acordarea unei diplome de fidelitate si a unui premiu in valoare de 2000 

lei familiei Dascalescu Virgil si Lenuta cu ocazia implinirii a 50 de ani de la casatorie, 

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea „Protocolului de predare primire a investitiei Modernizarea 

infrastructurii rutiere urbane in zona Transilana din Orasul Ghimbav, etapa I si II, jud Brasov – 

obiecte Deviere si protejare conducta de transport gaze naturale 20, Ghimbav – Brasov, 

5. Proiect de hotarare privind avizare PUZ „Zona de productie si depozitare, birouri, anexe”, 

6. Proiect de hotarare pentru modificarea 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, 

7. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „CETATEAN DE ONOARE”al Orasului Ghimbav 

dlui Horgos Vasile, 

8. Diverse. 

La sedinta mai participa dl Dan Ghita, Consilier Judetean Spinean Ionel, Aurelian Danu, 

Presedintele Agentiei Metropolitane David Dragos. 

Se trece la punctul 1. 

Se prezinta punctul de vedere al al comisiei nr.3 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 84/2018 

Se trece la punctul 2. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu: 



1.Proiect de hotarare privind aprobare documentatie pentru concesionarea serviciului de iluminat 

public din orasul Ghimbav, 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei conceptuale pentru 

modernizare strazi in Orasul Ghimbav – str. Nucului, str. Prunului, str. Progresului si str. Unirii, 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului intern privind acordarea voucherelor de 

vacanta in anul 2018, 

4.Proiect de hotarare privind aderarea orasului Ghimbav ca membru al Asociatiei Metropolitane 

pentru Dezvoltare Durabila a Transportului Public Brasov, 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea unui contract de finantare, 

6. Proiect de hotarare privind acordarea unui drept de servitute de trecere in favoarea S.C. 

Continental Powertrain SRL. 

Se supune la vot suplimentarea cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 

Se supune la vot proiectul cu suplimentarea si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba 

HCL nr. 85/2018. 

Dl Samson propune a se da cuvantul invitatilor. 

Dl Spinean sesizeata problema apei si a canalului din localitate. Propune retragerea din Compania 

Apa. Considera ca reteaua este subdimensionata si refuleaza in cartierele din Ghimbav fiind 

pozitionata mai jos fata de Brasov. 

Daca nu retragerea din asociatie cel putin trebuie ceruta restructurarea conducerii. 

Dl Neagoe arata ca a fost sesizata Compania in repetate randuri si cu privire la reteaua de hidranti 

si nu s-au primit raspunsuri. 

Dl Viceprimar arata ca a purtat discutii cu reprezentantii Companiei si propune invitarea acestora 

in fata consiliului, Face o prezentare a situatiei Companiei privind datoriile si neajunsurile 

localitatii. 

Dl Horgos considera ca inainte de a ne despartii de Compania Apa trebuia sa se tina cont ca toata 

canalizarea merge in statia de epurare a Companiei. 

Dl Spinean considera ca trebuie facut un Studiu de fezabilitate cu privire la construirea unei statii 

de epurare si pentru desprinderea de companie. Considera ca se percep tarife mari si serviciile 

prestate sunt de proasta calitate. 

Dl Horgos propune alocarea de fonduri la rectificare pentru a se face un studiu cu privire la 

infiintarea unei companii locale de gestionare a apei potabile. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Dan Ghita. 

Face o prezentare a propunerii de organizare a Zilelor Orasului. 

Dl Neagoe intreaba cand se prezinta un program mai detaliat. 

Se raspunde ca pana vineri se clarifica programul. 

Dl Samson solicita ca reclama sa se realizeze cat mai repede pentru informarea cetatenilor. 

Dl Horgos solicita a se tine cont ca in localitate sunt cetateni din toate zonele tarii – propune solisti 

si din afara zonei ardealului. 

Se propune a se discuta punctul 4 de pe ordinea de zi suplimentata. 

Se supune la vot si se aproba in unanimitate. Se prezinta proiectul. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Danu, care face o prezentare a Asociatiei si a cadrului juridic 

aplicabil, incepand cu anul 2019. 

Prezinta avantajele asocierii. 

Se poarta discutii cu privire la acoperirea teritoriului cu trasee de transport si cu privire la tarifele 

de transport. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 94/2018. 



Se trece la punctul 3. 

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

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.86/2018. 

Se trece la punctul 4. 

Se prezinta punctul de vedere al com 1, 3. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr.87/2018. 

Se trece la punctul 5. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.1. 

Dl Arhitect sef face o prezentare a prevederilor PUZ. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 88/2018 

Se trece la punctul 6. 

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

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 89/2018. 

Se trece la punctul 7. 

Se prezinta punctul de vedere al comisiei nr.3. 

D-na Dragan intreaba initiatorul de ce merite deosebite a dat dovada dl Horgos. 

Dl Samson arata ca a detinut functia de viceprimar mai multe mandate, este cel mai in varsta 

consilier si a avut un aport major la dezvoltarea localitatii. 

Se supune la vot si cu 4 voturi pentru, 5 impotriva si 3 abtineri, dl Horgos nu a participat la vot, se 

respinge. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentat. 

Dl secretar da unele relatii. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 90/2018. 

Se trece la punctul 2 suplimentat. 

Dl Toader propune amendarea temei de proiectare in sensul ca profilul stradal sa prevada si o 

banda de biciclete pe un singur sens. 

Si Dl Parascan a solicitat in repetate randuri sa se prevada piste de biciclete pe toate strazile. 

Se supune amendamentul si cu 12 voturi pentru se aproba. 

Se supune la vot proictul cu amendamentul propus si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se 

aproba HCL nr.91/2018. 

Se trece la punctul 3 suplimentat. 

Se supune la vot si cu 9 voturi pentru se aproba HCL nr. 92/2018 (dl Horgos, Samson, si d-na 

Dermengiu nu au participat la vot). 

Se trece la punctul 5. 

D-na Dermengiu intreaba pe baza carei legi s-a realizat selectia proiectului. 

D-na jurist raspunde ca in conformitate cu L. 69/2000, HGR 884/2001 si HCL 54/2018. 

Se supune la vot si cu 10 voturi pentru si 2 abtineri (d-na Dermengiu, Dragan) se aproba HCL nr. 

93/2018. 

Se trece la punctul 6. 

Dl Secretar da unele lamuriri. 

Dl Viceprimar arata ca S.C. Continental este unul din cei mai mari contribuabili. 

Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 95/2018. 

Dl Toader solicita ca si consiliul sa fie o echipa la zilele orasului. 

Dl Birsan solicita desfundarea canalizarii pluviale din spatele blocului fost 34 si de pe str 

Progresului. Aceeasi solicitare este si pentru cartierul Florilor unde apa pluviala nu este preluata 

corespunzator de catre gurile de canal. 



Dl Fluieras sesizeaza si infundarea canalizarii pluviale pe str. Margaretei langa monument. 

Dl Neagoe intreaba daca s-a majorat impozitul pe cladiri pe cele neintretinute. 

Dl Parascan intreaba ca te fonduri europene au fost accesate in ultimii 2 ani. 

Considera ca ar trebuii reluat turneul de fotbal cu ocazia zilelor orasului, deoarece are traditie. 

Considera ca ar fi nimerit ca si consilierii sa fie invitati la parcurgerea firmelor din zona. 

Dl Petrescu sesizeaza problema curentului electric la gradinita. Intreaba daca s-au luat masuri 

pentru a nu se mai repeta incendiul din parcul de langa gradinita. 

Intreaba daca se introduce fibra optica in Cartierul Florilor. 

Dl Samson ridica problema de la imobilul de pe strada Morii nr. 112 (langa dl Dragomir), respectiv 

este un focar de infectie. 

Dl Danciu solicita identificarea terenurilor neingrijite in Cartierul Florilor. Solicita discutii cu 

proprietarii care trebuie sa cedeze teren pe strada Gentianei. 

Dl Fluieras arata ca se infunda canalizarile pentru ca cei care taie iarba nu o si strang. 

Dl Vornicu ridica problema masinilor sparte dintre blocuri. Intreaba daca sunt functionale toate 

camerele. 

Dl Viceprimar da unele lamuriri. 

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, 

        Horgos Vasile                                                         Szinatovici  Dan 


