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Proces - verbal 

întocmit astăzi 18.12.2018 ora 16 00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în sedintă extraordinara 

 

 

 Prezenţi fiind: Neagoe Mihai, Rusea Constantin,  Toader Rausch Adrian, Petrescu Vlad, 

Dermengiu Melania, Hârdea Drăgan Vasilica Larisa, Cusai Daniel, Samson Liviu, Danciu Dorin, 

Birsan George, Fluieraş Marian, Vornicu Sorin, Parascan Marius 

Absenţi fiind: Vornicu Sorin, Horgos Vasile (participa la sedinta de la ora 16.25)    

Sedinţa este prezidată de dl Petrescu Vlad. 

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

Contabil Cirstolovean Nadalin, Consilier juridic Antonescu Alina. 

Se propune următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului 

Local al Orasului Ghimbav din data 18.12.2018, 

2.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul fiscal 

2019, 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii unei suprafete de teren de catre 

Orasul Ghimbav, 

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

5.Proiect de hotarare privind acordarea unor facilitati anumitor categorii de persoane, 

pe mijloacele de transport public local de calatori utilizate de catre societatea RATBV SA, pe 

raza teritorial administrativa a Orasului Ghimbav, 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de transport public local de calatori prin curse regulate prin 

atribuire directa catre operatorul de transport RATBV S.A., 



7.Proiect de hotarare privind aprobarea Studiu de fezabilitate „Amenajarea intersectiei 

str. Morii cu str. Unirii, Orasul Ghimbav, Jud. Brasov”, 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea 

strazilor Freziei, Iasomiei, Garoafei, Zorelelor si Hortensiei, Orasul Ghimbav, Jud. Brasov”, 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizarea 

strazilor Aurel Vlaicu si Alexandru Serbanescu, Orasul Ghimbav, Jud. Brasov”. 

La sedinta participa si dl Popa Rares Catalin si dl Popa Lucian 

Se propune a se da cuvantul d-lui Popa Lucian. 

Se propune a se da cuvantul d-lui Popa Rares care arata ca a depus o cerere prin care 

solicita a se respecta Legea. 

Se trece la punctul nr.1. 
Se propune a se suplimenta ordinea de zi: 
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2018, 
2. proiect de hotarare privind modificarea unor functii publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului orasului Ghimbav in vederea promovarii, 
3. proiect de hotarare pentru indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL Ghimbav 

nr.161/11.12.2018, 
4. Proiect de hotarare privind incheierea unor contracte de asistenta juridica cu cabinet 

individual de avocatura Durbaca Alexandrina Adina. 
Se supune la vot suplimentarea si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 

Se voteaza proiectul si cu 12 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
169/2018.  

Se trece la punctul 2. 
De la ora 16.25 participa la sedinta si dl Horgos. 
Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 1 abtinere (dl Parascan) se aproba HCL nr. 

170/2018 
Se trece la punctul 3. 
D-na Preda este solicitata a prezenta punctul de vedere al compartimentului achizitii 

care arata ca nu este justificata o noua expertiza. 
Se arata ca s-a solicitat de la notar o grila de preturi dar s-a directionat catre Camera 

Notarilor de la care nu s-a primit nici un raspuns. 
Dl Viceprimar arata ca vanzarea se propune la 45 E/mp sub pretul din expertiza si ca se 

doreste obtinerea de fonduri europene. 
Dl Horgos considera ca acel teren nu are aceeasi valoare ca un teren pentru constructia 

de case. 
Dl Birsan solicita ca punctul de vedere al compartimentului de achizitii sa fie exprimat in 

scris. 
Deasemenea considera ca este bine sa fie realizate doua expertize. 



Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 1 impotriva (dl Horgos) se aproba HCL 
nr.171/2018. 

Se trece la punctul 4. 
D-na Antonescu arata ca trebuie stabilita suma. 
Dl Popa da unele explicatii cu privire la materialele care se doresc a fi achizitionate. 
Se concluzioneaza ca suma finantabila este de 108000 lei. 
Se supune proiectul de hotarare si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba 

HCL nr. 172/2018. 
Se trece la punctul 5. 
La ora 17.00 participa la sedinta si dl Danu caruia i se acorda cuvantul. 
Acesta face o prezentare a pasilor care urmeaza a mai fi parcursi pana la 

operationalizarea serviciului de transport local. 
Dl Birsan solicita o statie la Hornbach. 
Dl Danu anunta ca se vor mai infiinta statii prin acte aditionale. 
Dl Viceprimar propune o sedinta pe teren in luna ianuarie, pentru a stabilii  

amplasamentul statiilor de autobuz. 
Dl Danciu propune amendament la art.2 sa se adauge la invatamantul de stat si cel 

privat. 
Mai propune amendament ca si persoanele cu dizabilitati si insotitorii acestora sa 

beneficieze de facilitati. 
Se arata ca in contract era prevazut. 
Se supune la vot amendamentele cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
173/2018.  

Se trece la punctul 6. 
Se supune la vot  si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 174/2018.  
Se trece la punctul 7. 
Se propune amendament inlocuirea str. Unirii cu str Nucului. 
Se supune la vot amendamentul si in unanimitate se aproba. 

Se supune la vot proiectul si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 
175/2018.  

Se trece la punctul 8. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 176/2018.  
Se trece la punctul 9. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 177/2018.  
Se trece la punctul 1 suplimentar. 
Dl Contabil da relatii. 

Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 178/2018.  
Se trece la punctul 2 suplimentar. 
Dl Secretar anunta ca cei care au interes in cauza sa se abtina de la vot. 



Se supune la vot si cu 12 voturi pentru si 1 neparticipare la vot (d-na Dermengiu) se 
aproba HCL nr. 179/2018.  

Se trece la punctul 3 suplimentar. 
Se supune la vot si cu 13 voturi pentru si niciunul impotriva se aproba HCL nr. 180/2018.  
Se trece la punctul 4 suplimentar. 
Dl Viceprimar da unele relatii cu privire la dosarele in care se propune reprezentare. 
D-na Dermengiu solicita referatul secretarului care justifica acest proiect de hotarare. 
Intraba a cata hotarare este aceasta si in baza  carei hotarari a reprezentat d-na Durbaca 

instritutia in procesul cu Asociatia Sportiva Cetatenii. 
Se supune la vot si cu 11 voturi pentru, 1 abtinere (d-na Dragan) si unul impotriva 

(Dermengiu) se aproba HCL nr. 181/2018.  
D-na Dragan atrage atentia ca pentru Clubul de handbal s-a aprobat finantare de 120000 

lei. 
Dl Viceprimar anunta ca s-a primit o invitatie de a vizita orasul Lubeck din Germania. 

Dl Presedinte intreaba daca mai sunt probleme la ordinea de zi si nemaifiind declara 
sedinta inchisa, drept pentru care s-a intocmit prezentul proces-verbal spre cele legale. 
 
 

 

 

           Preşedinte,                                                                                                 Secretar, 

        Petrescu Vlad                                                                         Szinatovici  Dan 


