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                                               RAPORT DE ACTIVITATE 

                                                      2020 

                            PRIMĂRIA ORAŞULUI GHIMBAV 

                                                     

                            Cuvânt înainte din partea Primarului 
         Ne dorim și încercăm să îmbunătăţim în fiecare an calitatea şi eficienţa muncii noastre. 

Publicarea „Raportului Primarului Oraşului Ghimbav privind activitatea din anul 2020” este un gest 

normal, în contextul preocupării pentru o reală deschidere şi transparenţă a instituţiei noastre. 

Lucrarea de faţă este unul din instrumentele prin care Primăria Oraşului Ghimbav pune la 

dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea noastră, despre cum au fost investiți banii 

publici. 

Raportul conţine informaţii despre activitatea Primăriei, precum şi o raportare statistică a 

stării economice  a oraşului Ghimbav în anul 2020. 

Considerăm că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor oraşului o imagine generală 

asupra activităţii noastre în anul care a trecut, asupra modului şi eficienţei rezolvării problemelor 

comunităţii locale. 

                               

                                   Misiunea şi obiectivele Primăriei Oraşului Ghimbav 

                                                            Prezentare generală 

 

            În aplicarea prevederilor art.5, alin.(3) din legea nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Orașului Ghimbav 

face public următorul “Raport Anual de Activitate”pe anul 2020, raport elaborat conform modelului 

prevăzut în anexa nr.3 la HG nr.478/2016 pentru modificarea și completarea normelor metodologice 

de aplicare a legii 544/2001, aprobate prin HG nr.123/2002. Pentru că dorim să deschidem actul 

administrativ și procesul decizional către comunitate, facem publice cât mai multe informații din 

oficiu, inclusiv prin aceste rapoarte. Aceasta pentru că dorim să arătăm că serviciile Primăriei 

Ghimbav și fiecare funcționar în parte își asumă responsabilitatea care ii revine ocupând o funcție 

publică, în slujba cetățeanului. 

           Acest raport reprezintă activitatea unor servicii ale Primăriei Orașului Ghimbav, importante 

în funcționarea instituției, dar nu la fel de vizibile pentru cetățean. În paginile acestui raport veți 

găsi situații privind gestionarea bugetului local, activitatea compartimentului investiții care parcurge 

procedurile de achiziții pentru proiectele orașului, ale acțiunilor în instanță gestionate de serviciul 

juridic, activitatea Serviciului Resurse Umane și acțiunile pentru asigurarea transparenței 

decizionale în relația cu cetățenii. 
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            Misiunea Unităţii Administrativ Teritoriale Ghimbav este de a asigura un management 

performant, corect şi echilibrat din punct de vedere al deciziilor, pentru a oferii premisele unei 

dezvoltări urbane integrate durabile şi pentru crearea unei platforme de dezvoltare pe termen lung. 

 Principalele  activităţii desfăşurate  au vizat:  

 creşterea calităţii actului administrativ, prin utilizarea eficientă a resurselor;  

 servicii de calitate orientate către cetăţean;  

 desfăşurarea unei activităţi transparente şi eficiente, cu respectarea cadrului legal;  

 creşterea preocupării pentru imaginea publică a Primăriei.  

Valorile esenţiale pe care le promovează Primăria oraşului Ghimbav, sunt: promptitudine, 

performanţă, transparenţă, accesibilitate, orientare către cetăţean, integritate, lucru în echipă, 

respect, egalitate de şanse, egalitate de tratament.  

 Conform prevederilor art. 61 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 

republicată, Primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică, asigurând respectarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare 

a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a Hotărârilor şi Ordonanţelor Guvernului, a 

Hotărârilor Consiliului Local. Primarul dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea 

ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor, ale prefectului, precum şi a 

Hotărârilor Consiliului Judeţean, în condiţiile legii.  

Pentru punerea în aplicare a activităţilor date în competenţa sa prin actele normative mai sus 

prevăzute, Primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de 

specialitate al Primarului este structurat pe compartimente funcţionale, în condiţiile legii.  

Primarul, Viceprimarul, Secretarul General, ai Oraşului Ghimbav şi aparatul de specialitate 

al Primarului constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, respectiv U.A.T Ghimbav, 

care duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Local şi dispoziţiile primarului, soluţionând 

problemele curente ale colectivităţii locale. 

 Datele de contact ale Instituţiei Publice: Primăria Oraşului Ghimbav, Str. Lungă nr.2, 

Jud. Braşov, telefon: 0268258006, fax: 0268258355, e-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro; 

www.primaria-ghimbav.ro  

                                                                  Politici publice 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a oraşului Ghimbav (SDD) este concepută şi realizată 

în concordanţă cu existenţa şi posibilitatea accesării unor fonduri europene nerambursabile, valabile 

pentru perioada de programare 2014-2020. Acest document programatic este vital pregătirii 

proiectelor şi pachetelor de proiecte finanțabile din aceste fonduri. 
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Documentul SDD își propune să susțină schimbarea de paradigmă şi dezvoltarea oraşului 

Ghimbav, prin reactualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă din 2014, elaborat pentru acesta cu 

referire la perioada 2014-2024. 

Scopul strategiei este acela de a crea un instrument operațional, în baza căruia, Consiliu 

Local Ghimbav în parteneriat cu Consiliul Județean Brașov, Agenția Metropolitană Braşov şi ADR 

Centru Alba Iulia să își capitalizeze investițiile realizate până în prezent, să-și definească obiectivele 

şi prioritățile de dezvoltare ale acestui teritoriu pentru perioada 2014-2024 și să le transpună în 

proiecte strategice, realiste și cât mai uşor de realizat. Documentul supus consultării publice şi 

aprobării lui, conţine o analiză-diagnostic a situaţiei actuale, însoţită de o trecere în revistă a 

perspectivelor şi tendinţelor de viitor. Pe baza acestor elemente sunt formulate priorităţile strategice 

şi propuse principalele direcţii de acţiune ale oraşului Ghimbav pe următorii 8 (opt) ani. 

Ca atare, strategia şi-a propus drept obiective de atins: 

(1) să facă analiza informațiilor relevante cu privire la provocările economice, sociale, climatice, 

demografice și de mediu din oraş şi, implicit, din zona metropolitană Brașov; recalibrarea 

informaţiilor din precedentele strategii elaborate şi aprobate, selecţia celor compatibile cu realităţile 

de azi, în context global şi regional. 

(2) să documenteze, analizeze, sintetizeze şi evalueze necesităţile comunităţii, în corelare cu 

elaborarea unui set de soluţii de care comunitatatea are nevoie. 

(3) să conceapă, elaboreze şi să implementeze viziuni şi politici publice moderne în administraţia 

publică locală; să definească obiectivele strategice şi direcţiile de urmat în dezvoltarea durabilă şi 

sustenabilă a oraşului. 

(4) să conceapă şi să elaboreze un protofoliu de proiecte care, puse în practică, să atingă fiecare 

obiectiv strategic în parte; să producă identificarea şi listarea potențialelor surse de finanțare 

necesare realizării acestor proiecte. 

În elaborarea prezentei strategii s-a ținut cont de tendința europeană și mondială în 

dezvoltarea orașelor mici, respectiv principiile „Smart cities”, ” Pentru a satisface necesităţile din ce 

în ce mai complexe ale oraşelor în expansiune şi pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii, mari companii 

precum IBM, SIEMENS, Xcel Energy ş.a. au considerat că este timpul de a regândi sistemul de 

administrare al serviciilor precum şi calitatea acestora prin retehnologizare. Astfel, odată cu 

dezvoltarea conceptului de “smart grid(s)” a apărut şi conceptul de “smart city – oraş inteligent”. 

În conceperea şi realizarea SDD Ghimbav, s-au luat în considerare atât principiile 

metodologice ale planificării strategice conţinute în „Ghidul privind Dezvoltarea şi Implementarea 

de Politici Urbane Integrate - 2015”, elaborat de către MDRAP, prin proiectul cofinanţat de 
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Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative-PODCA 2007-2013, cât şi structura 

Strategiei Integrate de Dezvoltare Urană (SIDU) a Zonei Metropolitane Braşov (SIDU ZMBv). 

 

„Obiectivele majore şi priorităţile de dezvoltare” de urmărit şi de urmat: 

 

→ Oraşul Ghimbav îşi propune ca în următorii 15-20 (cincisprezece-douăzeci) ani: 

1. Să facă parte din “TOP 10, oraşe sub 25.000 locuitori”! La un numar de 250 de orașe sub 50.000 

de locuitori în Romania, 

2. Să sporească populaţia localităţii cu 100% (prin spor natural şi acreţie) Plecând de la 5.800 

locuitori în anul 2016 Preconizat la 12.000 în 2040 (prin spor natural şi acreţie noi locuitori), 

3. Să fie în topul celor mai inovative oraşe din România după criterii valabile în UE, 

4. Să se dezvolte de aşa manieră încât să fie declarat „Smart City” (Oraşul Inteligent) şi unul dintre 

cele mai prietenoase cu mediul înconjurător, un oraş regenerat urban. În conformitate cu: “Ghid de 

Prezentare al conceptului de Smart City în România, elaborate de către Ministerul Comunicațiilor și 

pentru Societatea Informațională, în 2016  

5. Transformarea oraşului Ghimbav din ”consumator” de servicii şi facilităţi metropolitane, în 

“furnizor” pentru zona metropolitană prin inversarea facilităţilor: punct de transport aerian şi 

terestru (autostadă), staţii park and ride majore, sistem de transport autonom electric, spaţii de 

cultură, agrement şi habitat natural, 

→ Oraşul Ghimbav îşi propune ca în următorii 10 (zece ) ani: 

1. Să includă atracţiile Centrului Istoric Ghimbav şi ale oraşului, în circuitele turistice culturale 

interne şi internaţionale. Diversificare ofertă culturală. 

2. Să devină, pe lânga Aeroportul Internaţional Ghimbav, recunoscut ca o “Platformă Aeronautică” 

de vârf.  

3. Atragere investitori şi creeare locuri de muncă atractive.  

4. Oraşul tinerilor/Atragerea tinerilor. 

5. Să devină spaţiul favorit de agrement şi relaxare al braşovenilor şi turiștilor aflaţi în vizită 

în Ţara Bârsei. Diversificare oportunităţi de petrecere a timpului liber. 

     Oraşul Ghimbav îşi propune ca în următorii 5 (cinci) ani: 

1. Să continue extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare din UAT. Conform 

planurilor şi proiectelor aprobate sau în curs de aprobare 

2. Să schimbe paradigma dezvoltarii liniare a spaţialităţii urbane, cu una nouă, de tip dinamic. 

Integrarea noilor PUG-uri, subscrise noii paradigme. Concursuri de soluţii. 
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3. Să conceapă strategii operaţionale privind dezvoltarea oraşului, în sensul conceptului de „Smart 

City”.Iluminat inteligent urban, îmbunătăţire accesibilitate, trafic şi mobilitate la nivel local şi 

metropolitan. Promovare eficienţă energetică şi tehnologii energii regenerabile. O viziune 

pragmatică, în interesul cetăţenilor săi. 

4. Oraşul să se înscrie, puternic motivat, în cursa pentru ajungerea din urmă a oraşelor cu potential 

cultural, turistic şi de agrement. 

5. Să se înscrie printre oraşele competitive de mâine, conform Strategiei Naţionale – Proiect de Ţară 

„România Competitivă”. Explorarea de noi posibilităţi şi oportunităţi de dezvoltare: cercetare 

tehnologii de vârf, clustere tehnologice şi inovare, oraş-laborator. 

6. Să asigure accesul locuitorilor şi oricui doreşte, la servicii educaţionale, culturale şi de promovare 

a formării profesionale continue. O societate orientată spre învăţare şi cunoaştere continuuă. 

7. Să asigure dezvoltarea capacităţii administrative. Modernizare şi virtualizare (prin IT) servicii 

comunitare. 

8. Să asigure şi să valideze unul dintre cele mai puternice şi bine susţinute branduri de oraş din 

România Acţiuni ample şi de durată pentru promovarea şi susţinerea brandului de oraş: “Ghimbav, 

un oraş la înălţime” 

 

Direcţiile strategice de acţiune 

1. Derularea investiţiilor în infrastructura majoră de transport (internă şi tangenţială/metropolitană) 

a oraşului Ghimbav. 

2. Modernizarea și extinderea infrastructurii de bază și serviciilor publice, educaționale, culturale, 

sportive și medicale în orașul Ghimbav. 

3. Dezvoltarea structurilor de sprijin pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a investiţiilor în 

cercetare-inovație, a infrastructurii culturale şi de agrement, precum și a turismului cultural şi de 

afaceri (economie, antreprenoriat, turism comercial). 

4. Dezvoltarea politicilor şi tehnicilor de economisire a resurselor energetice, folosirea energiilor 

alternative regenerabile, protejrea mediului. 

 

             Obiective principale  

a) Imbunătățirea mobilității și accesibilității în oraș; 

b) Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

c) Dezvoltarea infrastructurii sociale și a serviciilor sociale; 

d) Dezvoltarea și promovarea potențialului turistic; 

e) Dezvoltarea serviciilor; 
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f) Dezvoltarea infrastructurii educaţionale, de cercetare-inovație şi antreprenoriale 

 

                   În anul 2020 au fost realizate sau demarate urmatoarele investiții: 

Nr. 

crt. 

Denumire obiectiv de investiție Valoare lei 

fara TVA 

Poz. 

bugetară 

Stadiu 31.12.2020 

1 
“Înfintare Cresa” în or. Ghimbav 6.247.927,4

3 lei 

Anexa 3 

Cap.III  

poz. 8 

Investiția a fost dusă din faza de 

Recepție documentații SF actualizat 

(Doc. 1048/22.01.2020) pînă în faza 

de receptionat PT și obținere AC; 
2 “Realizarea sistemului de iluminat pe 

strazile Iasomiei, Freziei, Garoafei, 

Zorelelor si Hortensiei  in or. 

Ghimbav jud. Brasov” 

873.978,46 

lei 

Anexa 5 

poz. 1.15 

În etapa finală a execuției lucrărilor; 

3 ”Montare stâlpi cu lămpi LED pentru 

iluminat public pe DN1 între Km 174 

+ 600 m și Km 176 + 500 m” 

1.548.591,6

2 lei 

Anexa 3 

Cap.V  

poz. 10 

În curs de execuție lucrări; 

4 Proiectare S.F. – ,,Extindere retea apă 

și canalizare str.Bisericii 

Române,orașul Ghimbav” 

26.965 lei Anexa 5 

poz. 1.45 
Întocmire Caiet de sarcini în vederea 

achiziției de servicii elaborare SF; 

 
5 Execuție – ,,Amenajare sens 

giratoriu-str.Nucului”  
592.581,50 

lei 

Anexa 5 

poz. 1.12 

S-a recepționat PT, s-a verificat de 

verif. Autorizați; 

6 Proiectare PUZ – ,,Reactualizare PUZ 

– zona DN 73B” Ghimbav 

33 000 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 11 

Cautare soluții continuare contract, 

pregătire documente solicitate de 

arhitect (extrase CF la zi); 

7 Executie – „Modernizarea  straziilor 

Freziei, Iasomei, Hortensiei, 

Zorelelor, Garoafei,Crinului(partial), 

Lalelei, Margaretei(partial)”  

din Orasul Ghimbav 

7.956.435,4

9 lei 

Anexa 5 

poz. 1.36 

Obținere AC nr. 11/13.07.2020, în 

curs de achiziție lucrări pe baza CS 

nr 11079/05.08.2020 și referat de 

necesitate; 

8 Executie – „Modernizarea  straziilor 

Gențianei și Zambilei”  

din Orasul Ghimbav 

5.489.351,1

8 lei 

Anexa 5 

poz. 1.14 

În curs de achiziție lucrări pe baza 

CS nr. 18123/11.12.2020 și referat de 

necesitate; 
9 Executie – „Sistem supraveghere 

video”  

in Orasul Ghimbav 

144.000 lei Anexa 3 

Cap.I  

poz. 5 

A fost finalizata montarea camerelor, 

se realizeaza studiu de coexistenta 

necesar racordarii acestora la reteaua 

eléctrica; 
10 WiFi 4EU – Promovarea 

conectivitatii la internet in 

comunitatile locale 

 

53.000 lei Anexa 5 

poz. 1.58 

În curs de montare echipamente 

Acces Point (Routere); 

11 DALI Scoala Gimnazială clasa 0 
50 000 lei Anexa 3 

Cap.III  

poz. 7 

Obținere CU, obținere certificat noua 

nomenclatură stradală, pregătire 

achiziție servicii elaborare DALI; 

12 Înființare creșă (cu finanțare CNI) în 

oraș Ghimbav  
115 000 lei Anexa 3 

Cap.III  

poz. 8 

Depunere Cerere de finantare catre 

Compania Națională de Investiții ; 

13 Școala Gimnazială –Str. Școlii 
90 000 lei Anexa 3 

Cap.III  

poz. 9 

Obținere CU, obținere certificat noua 

nomenclatură stradală, pregătire 

achiziție servicii elaborare DALI; 
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14 Școala cartier Florilor 
252 101 Anexa 3 

Cap.III  

poz. 11 

Documentare privind terenul pe care 

Primăria îl poate pune la dispoziție în 

scopul promovării investiției, 

elaborare Notă conceptuală în 

vederea promovării investiției; 
15 Modernizare Școala Mare (DALI) 

50 421 lei 

 

Anexa 3 

Cap.III  

poz. 12 

Obținere CU, obținere certificat noua 

nomenclatură stradală, pregătire 

achiziție servicii elaborare DALI; 

16 Centru expozițional zona ind. 

Transilana 
84 034 lei Anexa 3 

Cap.IV  

poz. 5 

Obținere CU, documentare în 

vederea elaborării CS achiziție servii 

PUZ; 

17 Reabilitare Biserica Evanghelică 

(DALI) 
25 210 lei Anexa 3 

Cap.IV  

poz. 6 

Studiu documente CF, căutare 

modalități promovare investiție în 

condițiile în care obiectivul nu 

aparține domeniului public; 
18 Sistem preluare apa pluvială  str 

Bârsei 
33 614 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 4 

S-a elaborat CS achiziție servii 

proiectare SF. 

19 PUZ Amenajare zonă istorică 

protejată 
420 168 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 7 

Obținere CU, documentare în 

vederea elaborării CS achiziție servii 

PUZ, eventual schimbare denumire 

în zonă centrală; 
20 Deviere și protecție Conductă de Gaz 

Livada II 
42 016 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 8 

Obținere CU, căutare soluții privind 

obținere acord proprietari teren în 

vederea executării de lucrări; 

21 PUZ Calea Făgarașului 
30 000 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 9 

Obținere CU, documentare în 

vederea elaborării CS achiziție servii 

PUZ; 

22 Modernizare drum legătura zona 

Mucava și zona Moara veche (PUZ) 
42 016 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 9 

Solicitare CU, un a fost obținut ca 

urmare a eventualității suplimentării 

investiției cu pod peste pârâul 

Ghimbășel; 
23 Monument aviatic (SF) 

21 009 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 14 

Studiu Documente, aviz negativ de la 

CNAIR; 

24 Amenajare Promenada zona str Morii 

(PUZ) 
21 009 lei Anexa 3 

Cap.V  

poz. 15 

Obținere CU, documentare în 

vederea elaborării CS achiziție servii 

PUZ; 

25 Canalizare str Lungă, parțial zona 

Case 
50 421 lei  Anexa 3 

Cap.VI  

poz. 7 

Întocmire Caiet de sarcini în vederea 

achiziției de servicii elaborare SF; 

 

26 Amenajare stație Compost SF) 
42 016 lei Anexa 3 

Cap.VI  

poz. 9 

STUDIU Documente teren, necesită 

dezmembrare; 

27 PUZ zona cuprinsă între DN1 și 

centura ocolitoare Bv., extravilan 

Ghimbav 

210 084 lei Anexa 3 

Cap.VII  

poz. 1 

Obținere CU, documentare în 

vederea elaborării CS achiziție servii 

PUZ; 

28 Modernizare străzi Prunului, Nucului, 
1 161 345 

lei 

Anexa 3 

Cap.VII  

In curs de execuție lucrări, blocaj din 

cauza conductei de transport 
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Progresului, Unirii-execuție lucrari poz. 7 magistral gaze ; 

29 Modernizare Moara 
/???? Anexa 5 

poz. 1.6 
Întocmire Caiet de Sarcini pentru 

obținere DALI, achiziție, întocmire 

contract, urmează recepție 

documentație. 

 
30 Locuri de joacă 

840 337 lei Anexa 5 

poz. 1.7 

Demersuri în vederea identificării în 

contabilitate a echipamentelor 

improprii folosirii ce urmează a fi 

casate, documentare privind modelul 

agreat. 
31 Stații Autobuz 

63 026 lei Anexa 5 

poz. 1.21 

Elaborare Notă Conceptuală pe baza 

situației din teren și a Contractului de 

delegare gestiune. 
32 Reconstrucție extindere corp anexă 

școala primară 
50 421 lei Anexa 5 

poz. 1.31 

Obținere CU, obținere certificat noua 

nomenclatură stradală, pregătire 

achiziție servicii elaborare DALI. 
33 Extindere Grădinița ”Floare de colț” 

50 421 lei Anexa 5 

poz. 1.32 

Obținere CU, pregătire achiziție 

servicii elaborare DALI. 

34 Extindere canalizare menajeră 

zona Transilana 
650 000 lei Anexa 5 

poz. 1.34 

Obținere AC, demarare execuție 

lucrări. 

35 Reabilitare rețea canalizare str 

Victoriei 
42 016 lei Anexa 5 

poz. 1.42 

Documentare pe teren urmare a 

sesizării reprezentant Asociație de 

proprietari. 

 

 

          Orașul Ghimbav a accesat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară: 5, 

Domeniul major de intervenţie 5.3 Promovarea potențialului turistic și creearea infrastructurii 

necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică, fonduri nerambursabile 

pentru construirea “Centrului de Informare și Promovare Turistică Ghimbav”.  

Sustenabilitate financiară este asigurată din fonduri de la bugetul propriu, pe o perioada de 5 ani. 

 

Impactul proiectului:  

Din punct de vedere social (pentru comunitatea locală): Un impact pozitiv sunt locurile de 

muncă temporare, înregistrate în perioada de implementare, creeate și menținute. S-au menținut cele 

2 locuri de muncă permanente pentru personalul angajat în cadrul Centrului de Informare și 

Promovare Turistică Ghimbav. Realizarea Centrului a contribuit la creșterea locurilor de muncă la 

nivelul zonei, prin dezvoltarea activităților adiacente turismului și a investițiilor, ca urmare a 

creșterii vizibilității zonei. Prin implementarea prezentului proiect, a crescut atractivitatea 

activităților turistice și a întregii zone, precum și numărul de turiști care vor favoriza viitoarele 

îmbunătățiri ce vor fi aduse serviciilor turistice, prin cunoașterea nevoilor și așteptărilor vizitatorilor 

și adaptarea ofertei turistice. 
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Din punct de vedere economic: Creșterea valorică și calitativă a informațiilor turistice și 

creșterea calității serviciilor turistice, are efecte directe asupra dezvoltrii turismului local.  

S-au impulsionat și dezvoltat activitățile adiacente/conexe turismului și a crescut interesul 

investitorilor în dezvoltarea industriei turistice din orașul Ghimbav. Acestea au contribuit la 

creșterea contribuțiilor către bugetul local și bugetul de stat datorită creșterii vizibilității și 

atractivității zonei se poate aprecia și o creștere valorică a proprietăților imobiliare situate în orașul 

Ghimbav. 

 

Din punct de vedere al mediului înconjurător: în etapa de funcționare a Centrului de Informare și 

Promovare Turistică Ghimbav: nu se emit poluanți pentru apele subterane și supraterane, nivelul de 

zgomot, datorită exploatării obiectivului nu a depașit 52 dB, numărul  

radiațiilor se înscrie în limitele fondului natural de radioactivitate, nu se produc noxe care să 

necesite o protecție specială, deșeurile menajere rezultate din activitatea din imobil se ridică de o 

unitate de salubrizare urbană, nu se folosesc și nu rezultă substanțe toxice periculoase, nu se prevăd 

lucrări de reconstrucție ecologică, contribuie la creșterea eficienței energetice. 

Prin H.G. 583/2016 Guvernul României, a adoptat Strategia Naţională Anticorupţie pe 

perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi 

măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă 

instituţională şi de prevenire a corupţiei, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de 

interes public (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2016), Orașul Ghimbav, în calitate de 

autoritate cu rol de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a 

prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui 

României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului local şi de a dispune 

măsurile necesare pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ la nivelul 

Orașului Ghimbav, iși asumă valorile fundamentale şi principiile promovate de către Strategia 

Naţională Anticorupţie pe perioada 2016 – 2020, recunoaste importanţa obiectivelor Strategiei 

Naţionale Anticorupţie pe perioada 2016 - 2020 precum şi a mecanismului de monitorizare a 

acestuia, sprijina principiile şi obiectivele Strategiei Naţionale Anticorupţie şi isi asuma 

îndeplinirea măsurilor specifice ce ţin de competenţa exclusivă a unităţii administrativ- teritoriale. 
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RAPORT  

PRIVIND BUGETUL LOCAL AL ORASULUI GHIMBAV PENTRU ANUL 2020 

 

                                                           POLITICI CONTABILE 

 

Situatiile financiare ale Primăriei Orașului Ghimbav la data de  31.12.2020 reflectă situația 

patrimoniului aflat în administrare și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe surse de 

finanțare , fiind întocmite cu respectarea Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare precum și a OMF 1917/2006 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planuri de conturi 

pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, OMFP 1177/2018 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice 

la  31.12.2020 și modelele acestora. 

Metoda de amortizare folosită pentru mijloacele fixe aflate în patrimoniul Primăriei Orașului 

Ghimbav a fost cea liniară, acestea nu au fost supuse procedurii de reevaluare, avand în vedere 

creșterea valorii prin îmbunătățirile aduse pe parcusul anilor precedenți și a anului curent. 

Elementele prezentate în situațiile financiare au fost evaluate în conformitate cu principiile 

contabile generale, conform contabilității de angajamente, astfel respectându-se:  

-         Principiul continuității activității - unitatea administrativ-teritorială își va continua în mod 

normal funcționarea fără a întra în imposibilitatea  continuării activității sau fără reducerea 

semnificativă a acesteia. 

- Principiul permanenței metodelor - aplicarea acelorași reguli, metode, norme 

privind evaluarea, înregistarea și prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand 

comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. 

- Principiul independenței exercițiului - au fost luate în considerare toate veniturile 

și cheltuielile exercițiului fără a se ține seama de data încasării sau efectuării plății. 

- Principiul intagibilității exercițiului - bilanțul de deschidere al exercițiului 

corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului precedent. 

- Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost 

compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile. 

-  

- Principiul prevalenței economicului asupra juridicului. 
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Unitatea nu înregistrează datorii contingente și credite de angajament aferente acțiunilor 

multianuale. 

 

Bugetul anului 2020 se prezintă astfel: 

  mii lei 

Nr. 

CRT 

Denumire indicator Buget aprobat 

  anul 

  2020 

   

VENITURI  

1. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 32786 

a) Cote defalcate pe impozit din venit 32420 

b) Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pt echilibrarea 

bugete locale ( 04,02,04) 

366 

2 Alte impozite pe venit, profit, castiguri din capital de la pf 0 

3 Impozite si taxe pe proprietate 5382 

a) Impozit pe cladiri- persoane fizice 487 

b) Impozite si taxe pe cladiri- persoane juridice 4162 

c) Impozit pe teren persoane fizice 121 

d) Impozit si taxe pe teren persoane juridice 415 

e) Impozit teren extravilan 122 

f) Taxe judiciare de timbru 75 

 impozit pe venit 229 

g) Impozit pe venit transfer prop . imobiliara 229 

4. Sume  din TVA  2135 

a) Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt. descentralizate  

la nivelul judetelor 

1153 

 

b) Sume defalcate din TVA pt chelt. descentralizate oras, din care: 982 

 invatamant preuniversitar de stat 0 

 cheltuieli prev. la art. 104 alin. 2, lit. b) - e)  din legea educatiei 

nationale nr. 1 /2011 

 

263 

 hotarari judecatoresti pt plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat 

 drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati  

in invatamantul de masa 

72 

 

 drepturi asistenti pt persoane cu handicap 0 

 Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si 

combustibili petrolier 

3 
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 Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 

defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul 

prescolar 

0 

 alte cheltuieli cf art 5 alin 4 din Lg 293/2011 605 

c) Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugete locale 11,02,06 2135 

5 Taxe pe utilizarea bunurilor 1047 

a) Impozit mijloacelor de transport –persoane fizice 369 

b)  Impozit de transport – persoane juridice 371 

c)  Taxa si tarife pt. eliberari de liciente si autorizatii de functionare 277 

d) Alte taxe pe utilizarea bunurilor 30 

6 Venituri din proprietate 777 

a) Restituiri din fonduri din finat. Bugetara a anilor precedenti 0 

b) Venituri din concesiuni si inchirieri 777 

c) Alte venituri din proprietate(300250)  0 

7 Venituri din prestari de servicii 0 

8 Diverse venituri 0 

9 Venituri din taxe adm. eliberari permise  8 

10 Amenzi penalitati si confiscari 229 

11 Transferuri voluntare altele decat subventiile 0 

a) Varsamant din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local ( 370203 ) 

b) Varsaminte din sectiunea de functionare ( 370204 ) 3000 

12 Venituri din valorificarea unor bunuri  12 

a) venituri din vz bunuri din domeniul privat  12 

b) depozite speciale pentru constructii de locuinte 0 

13 Sume primite de la bugetul judetului(430230) 0 

14 Subventii de la alte administratii 0 

 Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor  in vederea asigurarii fondurilor 

necesare implementarii proiectelor finantate din FEN 

 Alte subv. de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati ( 430220) 

15 Subventii de la bugetul de stat 1 

a) Sprijin financiar const. familie 0 

b) Subventii ajutoare incalzire lemne 1 

c) Subventii primite de bugetul local 0 

d) Subventii pt fin chelt. pt inv 0 

e) Subventii pentru trusou nou-nascuti 0 

16 Subventii primite de la bug consiliului judetean 0 

 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala ( 420265) 0  
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 Finantarea cheltuielilor de capital a unitatilor de invatamant preuniveresitar 

18 Sume primite de la UE/alte donatii in contul platilor efectuate si prefinantari - 

fond regional de dezvoltare regionala 

 TOTAL VENITURI 2020 din care: 42.607 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 39.596 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 3.011 

 CHELTUIELI  

   
19 AUTORITATI EXECUTIVE  

 Cheltuieli de personal 5567 

 Bunuri si servicii 9546 

 asociatii si fundatii 88 

 Transfer. Din bug. Local catre asoc de dezv intracomunitara 71 

 

 Active nefinanciare 2118 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare 

 TOTAL AUTORITATI EXECUTIVE 17390 

20 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 0 

a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor administratiei  

publice locale 

b) Serviciu public de evidenta a persoanelor 0 

 - Cheltuieli de personal 324 

 - Bunuri si servicii 27 

 - Cheltuieli de capital 0 

 Total serviciu public de evidenta a persoanelor 351 

c) Alte servicii publice generale  

 - Cheltuieli de personal 0 

 - Bunuri si servicii 0 

 Total alte servicii publice generale 0 

 TOTAL ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 351 

21 TRANZACTII PRIVIND DATORIA  PUBLICA SI IMPRUM. 0 

 Bunuri si servicii 0 

 Dobanzi aferente datoriei publice interne 1401 

 TOTAL TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 1401 

22 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

 transferuri pentru instit de asist soc - ps cu handicap 0 

 transfer din bugetul local catre bug. Fond sanatate  0 

 TOTAL TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI 

23 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 0 

 Cheltuieli de personal 515 

 Bunuri si servicii 86 

 Cheltuieli de capital  05 

a) Politie comunitara 548 

b) Protectie civila si protectie impotriva incendiilor 53 
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 TOTAL ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 601 

24 INVATAMANT 0 

 Cheltuieli de personal 0 

 Bunuri si servicii 0 

 Alte cheltuieli- burse scolare 0 

 Ajutoare sociale  0 

 Proiecte cu finantaredin fonduri externe nerambursabile postaderare 

 Cheltuieli de capital 147 

 TOTAL INVATAMANT  147 

a) invatamant prescolar 0 

b) invatamant primar 0 

c) invatamant secundar 0 

d) alte cheltuieli in domeniul invatamantului 147 

25 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 0 

 Cheltuieli de personal 463 

 Bunuri si servicii 1435 

  Alte Cheltuieli- sustinerea cultelor -pt construire Biserica Ortodoxa si 

Evanghelica 

718 

 Alte cheltuieli- asociatii si funatii -sport 0 

 Plati efectuate in ani precedenti si rec in anul curent 0 

 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile posaderare 

 Cheltuieli de capital 0 

 TOTAL CULTURA, RECREERE SI RELIGIE din care: 2153 

a) Biblioteca oraseneasca 16 

b) Case de cultura 0 

c) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi baze sportive de agrement 787 

d) Sport 0 

e) Alte servicii in domeniul cultuii recreerei si religiei 632 

f) Servicii religioase 718 

g) Muzee 0 

26 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 0 

 Cheltuieli de personal 459 

 Bunuri si servicii 126 

 Ajutor social 998 

 TOTAL ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA, din care: 1583 

a) Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate 802 

b) Ajutor social 0 

c) Asistenta sociala pentru familie si copii 196 

d) Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asitentei  sociale 126 

27 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE  PUBLICE 0 

 Bunuri si servicii 756 

 alte transferuri curente interne 0 

 Alte cheltuieli  0 

 Transferuri catre instit publice ( 510101) 0 

 Cheltuieli de capital 999 
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 Active financiare 0 

 TOTAL LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, din care: 1755 

 

a) Alimentare cu gaze naturale in localitati 0 

b) Dezvoltarea sit. de locuinte 0 

c) Iluminat public 257 

d) Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnie 999 

e)  Alte servicii in domeniul serviciilor si dezv. comunale 499 

28 PROTECTIA MEDIULUI 0 

 Bunuri si servicii 3551 

 Cheltuieli de capital 634 

 alte cheltuieli 80 

 TOTAL PROTECTIA MEDIULUI, din care: 4264 

 Alte servicii in domeniul protectiei mediului  

98 

 Canalizare 615 

  Salubrizare 3551 

29 TRANSPORT 0 

 Bunuri si servicii 1821 

 Active nefinanciare 193 

 Active financiare 0 

 Rambursari de credite imprumutiri interne 2171 

 TOTAL TRANSPORT, din care 4185 

a) Drumuri si poduri 2906 

b) Transport in comun 920 

c) Strazi 359 

 TOTAL CHELTUIELI 2020: din care : 23.894 

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 21.705 

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2.189 

 

        Partea de dezvoltare a bugetului este structurata pe urmatoarele obiective de dezvoltare: 

DENUMIRE INDICATOR UM/ Lucrari 

noi 2020 

Influente 

lucrari 

noi 2020 

Lucrari in 

continuare 

2019 

Influente lucrari 

in continuare 

2020 
CANT. 

I. AUTORITATI EXECUTIVE           
1. Modernizare cladire Primarie str. Lunga 

nr.2(DALI+PT+DE+CS) 

1 200     
  

2. Copiatoare A3 2 30      
3. Achizitionare sistem G.I.S 1 160 40      
4. Server primarie 1 30       
5. Sistem supraveghere video Oras Ghimbav 1   144    
6. Program informatic urbanism 1 140      
7. Achizitie autoturism 1 90     140 
8. Centrala Telefonica+montare 1 20     
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9. Router internet 1 5       
10. Program informatic achizitii publice 1 15     

  

                               TOTAL I   690 40  144 140 

II.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 

NATIONALA 

        

  
1.Sediu PSI (SF+PT) 1 65       

TOTAL II   65       
III. INVATAMANT           
1. Sistem supraveghere video corp D 1 10       
2. Sistem supraveghere video corp C 1 15     

  
3. Blocuri de protectie in tabloul principal corp 

A 

1 26     
  

4. Centrala termica Corp D 1 6       
5. Consultanta fonduri nerambursabile 

gradinita 

1 15     
  

6.Blocuri de protectie in tabloul principal-

Gradinita cu program prelungit 

1 15     

  
7. Scoala gimnaziala clasa 0 (DALI) 1 60      
8. Infiintare cresa Oras Ghimbav (PT)  1 115    
9. Scoala Gimnaziala-Str. Scolii (DALI) 1 110       
10. Scoala Profesionala si Aviatie (PUZ) 1 100    

  
      

11. Scoala Cartier Florilor(SF) 1 300 -300   

12. Modernizare Scoala Mare(DALI) 1 60    

13. Cofinantare  infiintare gradinita ante si 

prescolara Orasul Ghimbav ( PNDL) 

1 5348.15   

 

TOTAL III   6184.15 -300    

IV. CULTURA , RECREERE SI RELIGIE 

Cultura, zone verzi, biblioteca 

        
  

1. Camin cultural-Calea Fagarasului (DALI) 1 60    
  

2. Motofierastrau 1 3     
  

3. Motocositoare si accesorii 1 53     
  

4. Teren sportive multifunctional (SF) 1 30   
 

5. Centru expozitional –zona ind. Transilvana 

(PUZ) 

1 100    
  

6. Reabilitare Biserica Evanghelica 

(Actualizare DALI) 

1 30     

  
7. Modernizare Sala Sport (DALI) 1 50       
8.  Motofoarfeca 1 4       
9. Motofierastrau pentru ELAGAJ 1 3    

                                   TOTAL IV   333     
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V. LOCUINTE, SERVICII SI 

DEZVOLTARE PUBLICE 

        

  
1. Actualizare PUG 1 165    -165 

2. Amenajare zona pt. containere locuinte 

sociale (DALI) 

1 400 -400    

  

3. Construire locuinte sociale str. Noua 

nr.226(DALI) 

1 60     

  

4. Sistem preluare apa pluviala str. Barsei 

(SF+PT) 

1 40     

  

5. Studiu circulatie aferent zona aeroport 

Brasov 

1 60     

  

6. Reabilitare fantani vechi (SF+PT)  1  35      

7. Amenajare zona istorica protejata (PUZ) 1 500       

8. Lucrari capitale deviere si protectie 

conductade gaz Livada II 

1 50     

  

9. PUZ Calea Fagarasului -iesire spre Codlea 1 30       

10. Ilumina public DN1-KM 174+600-KM 

176+500 (Montare stalpi cu led) 

1 2723     

  

11. Reactualizare PUZ - zona DN73B 1 100       

12. Modernizare drum legatura zona Mucava 

si zona Moara veche (PUZ) 

1 50   
 

13. Interfoane locuinte sociale 3 11    
14. Monument aviatic (SF+PT) 1 25    
15. Amenajare Promenada –zona str. Morii 

(PUZ) 

1 25   
 

                          TOTAL V   4274  -900  -165 

            

VI. PROTECTIA MEDIULUI           
1. Containere ecologice 4 600 

  
   

16 
2. Bransament Canalizare zona Mucava+zona 

de legatura (SF+PT) 

1 60     

  
3. Sistem cantarire platforma 1 16       
4. Registrul spatiilor verzi 1 50      
5. Canalizare zona Garii (SF) 1 60    

 
6. Amenajare peisagistica str. Lunga 1 55       
7. Canalizare str. Lunga partial zone case ( SF) 1 60    
8. Delegare gestiune-activitatea de dezinsectie, 

dezinfectie si deratizare 

1 475 -475  
 

9. Amenajare statie compost (SF) 1 50    

                                     TOTAL VI   1426 -475  0 16 

  

VII. TRANSPORTURI   

Drumuri, Poduri, transport rutier 

        
  

1. PUZ-Zona cuprinsa intre DN1-Centura 

Ocolit. Brasov extravilan Ghimbav 

1 250    
-250 

2.Amenajare drum zona Flenco (SF) 1 20       
3.Pod mobil zona Cuza Voda (SF+PT) 1 100     
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3.  SF+PT si executie treceri pietoni DN1 1     
5. SF+PT parcare str. Fagarasului zona Camin 1     
4. Panouri fonice in zona caii ferate in 

intravilanul localitatii Ghimbav (SF+PT) 

1 30     
  

5. Parcare subterana str. Victoriei si amenajare 

zona pietonala (PUZ+SF+PT) 

1 200     

-200 
6. Pod peste paraul Ghimbasel zona Moara      

( Reactualizare SF+PT+CS) 

1 100     
  

7. Modernizare straziile 

Prunului,Nucului,Progresului si Unirii 

(SF+PT+executie)  

1    1977  

  
8. Modernizare str. Al. Serbanescu si str. 

Aurel Vlaicu 

1 2524.71     
  

TOTAL VII   3224.71  0.00 1977 -450.00 

 

          

TOTAL GENERAL   16196.86 -1635.00 2121.00    -459.00 
 

TOTAL GENERAL I    16223.86  

 

                       REFERITOR LA CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI 

                                                                        LOCAL 

Primăria Orașului  Ghimbav a încasat venituri proprii, alcătuite din impozite și taxe locale, 

contribuții , alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit,  în suma totală de  

42.607.085 lei. 

Plățile totale efectuate la nivelul unității administrativ teritoriale  în aceastã perioadã sunt plăți 

curente ți de capital aferente autorităților publice, altor servicii publice generale, ordine publică și 

siguranță națională, sistemului de  invațământ, sănătate, cultură, asistență socială, servicii și 

dezvoltare publică, , mediu și ape,  transport, și sunt în sumã de 23.894.085 lei 

Structura pe capitole  de cheltuieli se prezinta astfel: 

- Autoritãți publice 51.02 5.817.681 lei 

- Alte servicii publice generale 54.02 351.634 lei 

- Tranzacții privind datoria publică                                55.02                     1.400.927 lei 

- Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale 

administrației                                                                                                           

56.02                      0 lei 

 

- Ordine publică și siguranță națională  61.02 602.158 lei 

- Învățământ 65.02 1.319.596 lei 

- Cultură, recreere și religie 67.02 2.611.751 lei 

- Asigurări și asistență socială  68.02 1.582.435 lei 

- Locuințe, servicii și dezvoltare publică     70.02 1.756.070 lei 
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- Protecția mediului                                                 74.02 4.265.462 lei 

- Transporturi 84.02 4.186.572 lei 

 

 

Rezultatul execuției bugetare la 31.12.2020 calculat ca diferență între încasările realizate și plățile 

efectuate, este în sumă de 18.713.000 lei. 

Execuția cheltuielilor în anul 2020 este  în valoare de 26.815.573 lei și se prezintă astfel: 

   Cheltuieli salariale                               5.291.190 lei  

   Bunuri și servicii                         9.546.260 lei, din care: 

- Furnituri de birou                            162.561 lei 

- Materiale pentru curățenie              104.498 lei 

- Încălzit, iluminat și forță motrică   660.371 lei 

- Apă canal                                         30.745 lei 

- Carburanți și lubrifianți                   25.000 lei 

- Piese de schimb                                                             2.282 lei 

- Transport                                                                     18.987 lei 

- Poștă și telecomunicații                                             131.603 lei 

- Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional  172.498 lei 

- Alte bunuri pentru întreținere și funcționare             233.374 lei 

- Reparații curente                                                    1.591.864 lei 

- Obiecte de inventar                                                   380.967 lei 

- Deplasări                                                                   146.296 lei 

- Pregătire profesională                                                 32.034 lei 

- Protecția muncii                                                            2.414 lei 

- Contribuții ale UAT în baza unor contracte                 3.431 lei 

- Cheltuieli judiciare                                                    100.908 lei 

- Alte cheltuieli                                                         5.746.427 lei 

 Dobânzi                                                                                 1.400.927 lei 

 Alte transferuri                                                                         70.731 lei 

 Asistența socială                                                                      997.740 lei 

 Alte cheltuieli                                                                        1.060.519 lei 

 Cheltuieli de capital                                                              2.118.368 lei 

 Rambursări de credite                                                          2.170.610 lei 
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 Subvenții pentru acoperirea dif. preț și tarif                          920.620 lei                                                         

 Restituiri din anii precedenți                                                - 74.385 lei 

 

Facem precizarea că pe parcursul anului fiscal nu au existat cazuri de declalaje între venituri 

prognozate și cheltuielile efectuate. 

 

                                                     Relația cu comunitatea 

 

Au fost înregistrate 71 cereri privind furnizarea de informaţii de interes public (46 

solicitări adresate de către persoane juridice şi 25 solicitari adresate de către persoane fizice), toate 

aceste solicitări fiind rezolvate favorabil cu respectarea termenelor legale de răspuns la solicitări.  

Pe parcursul anului 2020 nu a fost înregistrată nicio reclamaţie administrativă. 

Aplicarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională.   

În cursul anului 2020 nu s-au primit de la cetăţeni recomandări în vederea promovării de proiecte de 

acte normative. 

Autoritatea publică nu a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică.  

Nu au fost cazuri în care şedinţele nu au fost publice.  

Alăturat, anexăm Raportul de activitate privind Legea nr. 544/2001 şi 52/2003 

 

                                                            Raport de activitate 

privind transparenţa decizională în administraţia publică  

 

       Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art.13 din Legea nr.52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificarile şi completările ulterioare 

şi cuprinde urmatoarele elemente: 

Numărul total al recomandărilor primite: -                                                                                                                

Numărul total al recomandărilor incluse în proiecte de acte normative şi în conţinutul deciziilor 

luate: -  

Numărul participanţilor la şedinţele publice: -  

Numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative: - 3                               
Situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea 

prevederilor prezentei legi: -  

Evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora:-FB      

Numărul şedinţelor care nu au  fost publice şi motivaţia restrictionării accesului: -  

             În anul 2020 pe pagina de internet a Primariei Orasului Ghimbav www.primaria-

ghimbav.ro au fost publicate  119  de hotărâri ale Consiliului Local al Oraşului Ghimbav, au fost 

emise 8 convocări pentru întrunirea în şedinţe ordinare, extraordinare. Astfel pe parcursul anului 

2020, Consiliul Local s-a întrunit în  5  şedinţe ordinare și 3 şedinţe extraordinare. La ședinţele 

Consiliului Local a fost restricționat accesul persoanelor, în contextul pandemiei, astfel că la 

întruniri, nu au putut participa persoane publice. 

http://www.primaria-ghimbav.ro/
http://www.primaria-ghimbav.ro/
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      Raportul anual privind transparenţa decizională va fi facut public pe site-ul propriu şi prin 

afişare la sediul instituţiei, spaţiu accesibil publicului. 

 

 

                                                              Raport de activitate 

                                privind liberal acces la informațiile de interes public 

Prezentul raport este întocmit în conformitate cu prevederile art. 27 din HGR nr. 123-2002 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544-2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public. 

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public:                                        71        

b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes; 

utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli):                                            19             

modul de indeplinire a atribuțiilor instituției publice:                                                    28           

acte normative, reglementări:                                                                                          20          

activitatea liderilor instituției:                                                                                            1           

informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificarile și completările ulterioare:                                                                                                                                                                                                                                                

altele, cu menționarea acestora:                                                                                         3                                                                                                  

c) numărul de solicitări rezolvate favorabil:                                                                     71                                                                              

d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate 

de la acces, inexistente:                                                                                                     0 

e) numărul de solicitări adresate:  pe suport hârtie (10);  pe suport electronic (61);  solicitări 

verbale(nu au fost cuantificate); 

f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice:                                                        25                                                                

g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice:                                                    46                                                        

h) numărul de reclamaţii administrative:                                                            nu au fost                                                                                    

i) numărul de plângeri în instanţă:                                                                       nu au fost  

j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice                             0                                 

k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor                                0 

de interes public solicitate:                                                                                                  0                                                                                                                                           

l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare- documentare:  

m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns; 

    - redireţionate catre alte instituţii in 5 zile,                                                                      0                                                                           

    - soluţionate favorabil in termen de 10 zile                                                                    52                                                                        
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    - soluţionate favorabil in termen de 30 de zile                                                               19                                                                     

n) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie: - 

o) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii; 

p) numele şi prenumele persoanei desemnate, prevăzut la art. 3 alin. (1):  

      - Petre-Spiru Anamaria Lorellai Referent de Specialitate compartiment Secretariat, Relaţii cu 

Publicul. 

 

 

 

                Informaţii despre proiecte de acte normative inițiate de către instituţie 

 

 

  Nr.cr    Hotărârea     

     nr. 

   Data                   Titulatura hotărârii 

1 1 23.01.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare al Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav din data de 18.12.2019 

2 2 23.01.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinarea a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 23.12.2019 

3 3 23.01.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 

23 ianuarie 2020 

4 4 23.01.2020 Pentru modificarea  HCL Ghimbav nr. 9/ 

30.01.2019 privind aprobarea modului de întocmire 

şi ţinere la zi a registrului agricol pe raza Oraşului 

Ghimbav 

5 5 23.01.2020 Privind încheierea unui contract de asistenţă 

juridică cu cabinet individual de avocatură Burcuţă 

Paraschiva 

6 6 23.01.2020 Privind actualizare Deviz general la lucrarea 

,,Modernizarea străzilor Genţianei şi Zambilei, 

Oraşul Ghimbav, Jud. Braşov 

7 7 23.01.2020 Privind scutirea Asociaţiei “ Samariteanul Milos” 

de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului pe 

teren aferent anului 2020 

8 8 28.02.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare  a Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav din data de 28.02.2020. 

9 9 28.02.2020 Privind încheierea unui contract de asistenţă 

juridică  cu cabinet individual de avocatură 

Durbacă Alexandrina Adina. 

10 10 28.02.2020 Privind actualizare Studiu de fezabilitate ,, 

Înfiinţare creşă în Oraşul Ghimbav, jud. Braşov”. 
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11 11 28.02.2020 Pentru modificarea anexei  nr.2-cap.I Obiectul 

locaţiunii şi durata la HCL Ghimbav 

nr.108/03.09.2019 privind aprobarea încheierii 

contractelor de locaţiune pentru suprafeţe cu 

destinaţia de locuinţe. 

12 12 28.02.2020 Privind aprobarea realizării  obiectivului de 

investiţii ,,Amenajare peisagistică-esplanadă verde 

în localitatea Ghimbav. 

13 13 28.02.2020 Privind aprobare P.U.Z. ,,Modificare zonă de 

locuinţe individuale/cuplate în zonă de locuinţe 

colective de mici dimensiuni”-beneficiar SC Space 

Rent ZVF SRL. 

14 14 28.02.2020 Privind aprobare P.U.Z. ,,Modificare zonă de 

locuinţe individuale/cuplate în zonă de locuinţe 

colective de mici dimensiuni “ beneficiar SC GSG 

Tranzacţii SRL. 

15 15 03.03.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va 

conduce lucrările Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav în luna martie-mai 2020. 

16 16 03.03.2020 Privind aprobarea procesului- verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 23.01.2020. 

17 17 03.03.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data 

de 3 martie 2020. 

18 18 03.03.2020 Privind aprobarea numărului burselor şcolare în 

anul şcolar 2019/2020- semestrul II precum şi a 

cuantumului acestora. 

19 19 03.03.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a 

unui premiu în valoare de 2000 lei, fam. Iliescu 

Nicolae şi Anişoara cu ocazia împlinirii a 50 de 

ani de la căsătorie. 

20 20 03.03.2020 Privind acceptare donaţie S.C. Space Rent YVF 

SRL. 

21 21 03.03.2020 Privind acceptare donaţie GSC Tranzacţii SRL. 

22 22 03.03.2020 Privind modificarea şi completarea HCL 

nr.85/31.03.2009 privind înfiinţarea , organigrama 

şi numărul de personal al Serviciului Voluntar 

pentru Situaţii de Urgenţă al Oraşului Ghimbav, 

jud. Braşov. 

23 23 03.03.2020 Privind scutirea ,, Fundaţiei Creştine O.M. 

România “ de la plata impozitului pe clădire şi a 

impozitului pe teren aferent anului 2020. 

24 24 03.03.2020 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2020. 

25 25 03.03.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a 

unui premiu de 2000 lei, fam. Tatu Luca şi 
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Cornelia cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la 

căsătorie. 

26 26 03.03.2020 Privind actualizare Studiu de fezabilitate ,, 

Amenajarea intersecţiei str. Morii cu str. Nucului, 

Oraşul Ghimbav, jud. Braşov. 

27 27 03.03.2020 Privind actualizare Studiu de fezabilitate ,, 

Modernizarea str. Freziei, Iasomiei, Garoafei , 

Lalelei, Margaretei (parţial) şi Crinului ( partial) 

Oraşul Ghimbav , jud. Braşov. 

28 28 29.06.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va 

conduce lucrările Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav în luna iunie-august 2020. 

29 29 29.06.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav din data de 29 iunie 2020. 

30 30 29.06.2020 Pentru completarea şi modificarea HCL 

nr.173/2018, cu modificările şi completările 

ulterioare, privind acordarea unor facilităţi 

anumitor categorii de personae, pe mijloacele de 

transport public local de călători utilizate de către 

societatea RATBV S.A., pe raza teritorial 

administrativă a Oraşului Ghimbav. 

31 31 29.06.2020 Privind aprobarea asigurării cofinanţării din 

bugetul local a obiectivului de investiţii al 

Oraşului Ghimbav care beneficiază de finanţare 

prin PNDL ,,Înfiinţare creşă în oraşul Ghimbav, 

Jud. Braşov”. 

32 32 29.06.2020 Pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav. 

33 33 29.06.2020 Privind iniţierea procedurii prin înaintarea către 

Guvernul României a cererii de trecere a 

sectorului de drum national DN 73 B, din 

proprietatea publică a statului şi administrarea 

Ministerului Transporturilor în proprietatea 

publică a Oraşului Ghimbav şi în administrarea 

Consiliului Local al oraşului Ghimbav. 

34 34 29.06.2020 Privind iniţierea procedurii prin înaintarea către 

Consiliul Judeţean Braşov a cererii de trecere a 

sectorului de drum judeţean 103C şi 101A, din 

proprietatea publică a Judeţului Braşov şi 

administrarea Consiliului Judeţean Braşov în 

proprietatea publică a Oraşului Ghimbav şi în 

administrarea Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav. 

35 35 02.07.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 
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extraordinare a Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav din data de 28.02.2020. 

36 36 02.07.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 03.03.2020. 

37 37 02.07.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 

2 iulie 2020. 

38 38 02.07.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe 

anul 2020. 

39 39 02.07.2020 Privind aprobarea contului de execuţie aferent 

trimestrului I al anului 2020. 

40 40 02.07.2020 Privind modificarea unor funcţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Ghimbav. 

41 41 02.07.2020 Privind trecerea unui imobil în proprietatea 

Oraşului Ghimbav. 

42 42 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Drenea Laurenţiu 

Cătălin şi a dnei Drenea Iuliana Ştefania. 

43 43 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Szeker Marius 

Mihaly şi a dnei Szeker Loredana. 

44 44 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Moisa Marius 

Dumitru şi a dnei Moisa Crina Florina. 

45 45 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Popa Daniel Vasile 

şi a dnei Popa Simona Maria. 

46 46 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Opriş Daniel 

Adrian şi a dnei Opriş Emilia Camelia. 

47 47 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Lisi Francesco. 

48 48 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Burducea 

Bizdideanu Ilie şi a dnei Burducea Bizdideanu 

Cristina. 

49 49 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Ciobanu Viorel. 

50 50 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Heroiu Angela 

Teodora. 

51 51 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Knight  Colin şi a 

dnei Knight Vergu Mihaela. 

52 52 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei dnei Florescu Rosse 

Marie. 

53 53 02.07.2020 Privind acceptarea donaţiei S.C. Nym House SRL. 

54 54 02.07.2020 Privind aprobarea regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Bibliotecii Orăşeneşti Ghimbav. 

55 55 02.07.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a 

unui premiu în valoare de 2000 lei familiei Roman 

Costachi şi Viorica cu ocazia împlinirii a 50 de ani 

de la căsătorie. 

56 56 02.07.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a 



26 

 

unui premiu în valoare de 2000 lei familiei 

Dumitrache Dumitru şi Rodica cu ocazia împlinirii 

a 50 de ani de la căsătorie. 

57 57 02.07.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi a 

unui premiu în valoare de 2000 lei familiei 

Acatrinei Traian şi Carolina cu ocazia împlinirii a 

50 de ani de la căsătorie. 

58 58 02.07.2020 Privind aprobarea Regulamentului intern privind 

acordarea voucherelor de vacanţă în anul 2020. 

59 59 02.07.2020 Pentru îndreptare eroare materială din cuprinsul 

HCL Ghimbav nr. 153/28.11.2019. 

60 60 02.07.2020 Privind aprobare PUZ ,, Zonă activităţi productive 

şi servicii” beneficiar Unicredit Leasing 

Corporation IFN SA-proiect nr.18/martie 2016. 

61 61 02.07.2020 Privind scutirea “Fundaţiei pentru Copii 

Abandonaţi” de la plata impozitului pe clădire şi a 

impozitului pe teren aferent anului 2020. 

62 62 02.07.2020 Privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de 

eligibilitate şi de selecţie) pentru soluţionarea 

cererilor de locuinţe sociale şi repartizarea acestora 

în regim de închiriere, a formularelor de înscriere 

pe lista de priorităţi la locuinţe sociale , 

documentele justificative pentru întocmirea 

dosarelor, stabilirea datei şi locului de depunere a 

dosarelor precum şi modul de comunicare a acestor 

informaţii către solicitanţi. 

63 63 03.08.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 29.06.2020. 

64 64 03.08.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 02.07.2020. 

65 65 03.08.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data 

de 03 august 2020. 

66 66 03.08.2020 Privind aprobarea contului anual de execuţie al 

bugetului local pe anul 2019. 

67 67 03.08.2020 Privind aprobarea contului  de execuţie aferent 

trimestrului II al anului 2020. 

68 68 03.08.2020 Privind trecerea unui imobil în proprietatea 

Oraşului Ghimbav. 

69 69 03.08.2020 Privind trecerea unui imobil în proprietatea 

Oraşului Ghimbav. 

70 70 03.08.2020 Privind trecerea unui imobil în proprietatea 

Oraşului Ghimbav. 

71 71 03.08.2020 Privind acceptarea donaţiei dnei Turcu Maria, 
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Turcu Daiana şi a dluiTurcu Adrian. 

72 72 03.08.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Bujor Cristian 

Cosmin. 

73 73 03.08.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Spiridon Dumitru. 

74 74 03.08.2020 Privind ajustarea tarifelor la activităţile specifice 

de salubrizare. 

75 75 03.08.2020 Privind aprobarea Nomenclatorului stradal al 

Oraşului Ghimbav, jud. Braşov. 

76 76 03.08.2020 Privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscal 

pentru anul 2020. 

77 77 03.08.2020 Privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri 

pentru Parohia Ortodoxă Ghimbav II ,,Sf.Ap. 

Petru şi Pavel”. 

78 78 18.11.2020 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav pe o 

perioadă de 3 luni 

79 79 18.11.2020 Privind depunerea jurământului de către supleanţii 

ale căror mandate au fost validate de către 

Judecătoria Braşov 

80 80 18.11.2020 Privind constituirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local al oraşului Ghimbav 

81 81 18.11.2020 Privind alegerea viceprimarului Oraşului Ghimbav 

82 82 27.11.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 18.11.2020 

83 83 27.11.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare 

a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data 

de 3 august 2020 

84 84 27.11.2020 Pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local al Oraşului 

Ghimbav 

85 85 27.11.2020 Privind aprobarea rectificării bugetului local pe 

anul 2020 

86 86 27.11.2020 Pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la 

HCL nr. 3/23.01.2018 privind stabilirea , începând 

cu data de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Oraşului Ghimbav 

87 87 27.11.2020 Privind modificarea unor funcţii publice din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului 

Ghimbav 

88 88 27.11.2020 Pentru completarea HCL nr. 173/2018 privind 

acordarea unor facilităţi anumitor categorii de 

persoane , pe mijloacele de transport public local 

de călători utilizate de către RATBV SA, pe raza 

teritorial administrativă a Oraşului Ghimbav 

89 89 27.11.2020 Pentru completarea unor hotărâri ale Consiliului 
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Local Ghimbav având ca obiect acceptarea unor 

donaţii de către Oraşul Ghimbav 

90 90 27.11.2020 Pentru îndreptare eroare materială din cuprinsul 

HCL Ghimbav nr.31/29.06.2020 

91 91 27.11.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Iorga Liviu şi a 

dnei Iorga Nelu 

92 92 27.11.2020 Privind acceptarea donaţiei dnei Nichita Lupu 

Loredana Maria 

93 93 27.11.2020 Privind acceptarea donaţiei S.C. Leabay Construct 

SRL 

94 94 27.11.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Stemate Ion şi a 

dnei Stemate Lidia 

95 95 27.11.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Vidan Dumitru 

96 96 27.11.2020 Privind trecerea unui imobil proprietatea Oraşului 

Ghimbav 

97 97 27.11.2020 Privind trecerea unui imobil în proprietatae 

Oraşului Ghimbav 

98 98 27.11.2020 Privind acordarea unei diplome de fidelitate şi 

unui premiu în valoare de 2000 lei familiei 

Băjinaru Ion şi Milania cu ocazia împlinirii a 50 

de ani de la căsătorie 

99 99 27.11.2020 Privind aprobarea numărului burselor şcolare în 

anul şcolar 2020/2021-semestrul I precum şi a 

cuantumului acestora 

100 100 27.11.2020 Privind încheierea unor contracte de asistenţă 

juridică cu cabinet individual de avocatură 

Durbacă Alexandrina Adina 

101 101 27.11.2020 Privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Oraşului Ghimbav 

102 102 27.11.2020 Privind numirea Comisiei de analiză a solicitărilor 

de locuinţe sociale 

103 103 27.11.2020 Privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 

Local Ghimbav în Consiliul de Administraţie al 

Şcolii Gimnaziale Ghimbav 

 

 

 

104 104 22.12.2020 Privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei 

ordinare  a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 27.11.2020 

105 105 22.12.2020 Privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav din data de 

22 decembrie 2020 

106 106 22.12.2020 Privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale 

pentru anul fiscal 2021 

107 107 22.12.2020 Privind modificarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului 

Oraşului Ghimbav 
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108 108 22.12.2020 Privind numirea Comisiei speciale de analiză şi 

verificare a modului de respectare a destinaţiei 

fondurilor alocate unităţilor de cult precum şi 

justificarea utilizării acestora 

109 109 22.12.2020 Pentru modificarea punctului 3 din Anexa nr.1 la 

HCL Ghimbav nr.129/28.11.2017 privind acordarea 

unor premii pentru aniversarea a 50 de ani de 

căsătorie, pentru împlinirea vârstei de 100 ani şi 

pentru veteranii de război 

110 110 22.12.2020 Pentru completarea HCL Ghimbav 

nr.73/28.05.2008 privind atribuirea unei suprafeţe 

de teren, în folosinţă gratuită, în vederea construirii 

unei locuinţe proprietate personală, în baza Legii 

nr.15/2003 dnei Sabău Lăcrămioara  

111 111 22.12.2020 Pentru modificarea HCL Ghimbav nr. 

93/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent 

financiar pentru constituirea familiilor 

112 112 22.12.2020 Pentru modificarea HCL Ghimbav 

nr.92/27.07.2017 privind acordarea unui stimulent 

financiar pentru nou născuţi 

113 113 22.12.2020 Prevent acceptarea donaţiei dlui Balint Mihai şi a 

dnei Balint Cornelia Anuţa 

114 114 22.12.2020 Privind acceptarea donaţiei dlui Căienar Bogdan, 

Căienar Adrian şi a dnei Căienar Carmen 

115 115 22.12.2020 Pentru aprobare Documentaţie cadastrală de primă 

înscriere în sistemul integrat şi carte funciară ( tarla 

42 parcela 308/2) 

116 116 22.12.2020 Pentru aprobare Documentaţie cadastrală de primă 

înscriere în sistemul integrat şi carte funciară (tarla 

43, parcela 309) 

117 117 22.12.2020 Pentru completarea Anexei nr. 1 la HCL 

nr.3/23.01.2018 privind stabilirea, începând cu data 

de 01.01.2018 a salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Oraşului Ghimbav 

118 118 22.12.2020 Privind iniţierea demersurilor de actualizare a 

Planului Urbanistic General al Oraşului Ghimbav 

119 119 22.12.2020 Privind aprobare P.U.Z. ,,Modificare zonă de 

locuinţe individuale/cuplate-în zonă de locuinţe 

colective de mici dimensiuni-str. Lămâiţei-str. 

Crizantemei-str. Margaretei” beneficiari S.C.Terra 

City SRL, Bumbaru Ciprian Leonid şi SC Eco Vil 

Imob SRL 
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                                                   Raportul anual de activitate 

                                                Compartimentul  achiziții publice 

 

       Atributiile legale, ale compartimentului intern specializat in achizitii, izvorâte din legea nr. 

98/2016, cu completarile si modificarile ulterioare, privind achizitiile publice sunt următoarele: 

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/ reânnoirea/recuperarea înregistrării 

autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul; 

 

- elaborează şi, după caz, actualizează, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii contractante, programul anual al achiziţiilor publice şi, dacă este 

cazul, strategia anuală de achiziţii; 

  

- elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a 

strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de 

concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor transmise de compartimentele de 

specialitate; 

 

- îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege; 

 

- aplică şi finalizează procedurile de atribuire; 

 

- realizează achiziţiile directe 

 

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice 

 

 

 

Atașăm prezentei lista completă a achizițiilor publice derulate în anul 2020. 

Pentru informații suplimentare se poate consulta sistemul electronic SEAP 
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Nr. 

Crt. 

Nr. 

contract/    

comandă 

data 

atribuirii 
obiectul achiziției 

comanda/contra

ct 

Procedur

a aplicată 

Modalitatea 

de derulare 

a 

procedurii 

de atribuire 

online/offlin

e 

furnizor/ prestator 

/executant 

Valoarea 

prevăzut

ă în 

contract/ 

comandă 

(RON 

fără 

TVA) 

1 191 09.01.2020 

Proiectare, execuție și asistență 

tehnică din partea 
proiectantului pentru investiția 

"Iluminat pe stra[zile Iasomiei, 

Freziei, Garoafei, Zorelelor și 
Hortensiei" 

contract 

procedură 

simplificat
ă 

online 
VALTELLINA EST 

EUROPA SRL 

873.978,4

6 

2 796 20.01.2020 
Servicii de reparare a 

iluminatului din subsolul 

Primariei 

contract 
achizitie 

directa 
offline 

SISTEM 

CONSULTING SRL 
11.442,00 

3 997 22.01.2020 
Servicii de reparare  instalatie 
incalzire sala sport str Lalelei 

nr 7, Ghimbav 

comanda 
achizitie 

directa 
offline 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
2.605,50 

4 998 22.01.2020 
servicii de inlocuire instalatie 
incalzire Birou Registratura 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
1.045,50 

5 1034 22.01.2020 
Achizitie polita raspundere 

civila auto 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

CONSULTANT AA 

BORKER 
2.380,82 

6 1074 23.01.2020 Cablu MCCG 5X35mmp comanda 
achizitie 

directa 
online METHEXIS SRL 9.565,20 

7 1253 07.01.2020 
Carduri / Legitimatii parcare 

pentru persoane cu handicap 
comanda 

achizitie 

directa 
online FOTO VIDEO AXENTE SRL 665,00 

8 1254 27.01.2020 
Centrala termica si materiale 

consumabile 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
4.920,00 

9 1255 27.01.2020 
Servicii specialist autorizat 

ANCPI 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

AXENTE MONICA 

FLORENTINA PFA 
1.800,00 

10 1256 27.01.2020 Inlocuire baterii dus comanda 
achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
970,00 

11 1695 05.02.2020 
Schimbat corp si rotor pompa 

willo 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

PATACO INSTAL 

SRL 
2.800,00 

12 1696 05.02.2020 Registre agricole comanda 
achizitie 

directa 
online ROTAR EXIM SRL 5.024,06 

13 1877 07.02.2020 
Servicii de actualizare si de 

acces la baza de date legislativa 
contract 

achizitie 

directa 
online 

CENTRUL 

TERITORIAL DE 

CALCUL 

ELECTRONIC SA 

2.340,00 
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14 2089 12.02.2020 

Dezumidificator si purificator 

cu consum redus de energie 

Meaco UK12L 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
ALT ECO GROUP 

SRL 
755,47 

15 2124 12.02.2020 Cantar deseuri menajere comanda 
achizitie 

directa 
online 

DATA CONTROL 

SRL 
12.163,50 

16 2312 14.02.2020 
Achizitie placute informative 

birouri 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

STEPH 
ADVERTISING 

SRL 

4.360,00 

17 2328 14.02.2020 
servicii din domeniul securității 

și sănătății în muncă 
contract 

achizitie 

directa 
offline 

TRANSILVANIA 

COMPANY 
5.400,00 

18 2906 25.02.2020 
Servicii de verificare si de 

intretinere stingator si hidrant 
contract 

achizitie 
directa 

online 
TEHNOSTING 

ECHIPAMENTE 
500,00 

19 2907 25.02.2020 

Servicii de reparare si de 

intretinere a echipamentului de 
stingere a incendiilor 

contract 
achizitie 
directa 

online 
TEHNOSTING 

ECHIPAMENTE 
3.247,00 

20 2957 26.02.2020 
Achizitie servicii certificare 

semnatura electronica 
factură 

achizitie 

directa 
offline DIGISIGN 470,17 

21 3205 02.03.2020 
Panouri pluta cu rama din 

aluminiu 
comanda 

achizitie 

directa 
online DNS BIROTICA 739,80 

22 3206 02.03.2020 
Registre intrare-iesire 

corespondenta A3 si A4 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
EXPORT DOC 
PRINTING SRL 

940,00 

23 3245 02.03.2020 
Servicii colectare si transport 

deseuri periculoase 
factură 

achizitie 
directa 

offline RIAN CONSULT 210,27 

24 3422 04.03.2020 
Servicii de publicitate mass-

media 
contract 

achizitie 
directa 

online 
DIGITALL PRESS 

SRL 
18.000,00 

25 3507 06.03.2020 

Servicii de consultanta pentru 
aplicarea modificarilor 

legislative privind serviciul de 
salubrizare al localitatii 

Ghimbav 

contract 
achizitie 
directa 

offline 
ENCIU MIHAITA 

PFA 
16.500,00 

26 3694 09.03.2020 Faras coada rabatabila comanda 
achizitie 

directa 
online 

BN BUSSINESS 

SRL 
22,00 

27 3694 09.03.2020 Produse de curatenie comanda 
achizitie 

directa 
online 

BN BUSSINESS 

SRL 
16.655,55 

28 3858 11.03.2020 Produse papetărie comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
36.123,46 

29 3901 12.03.2020 achizitie tonere comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
866,00 

30 3901 12.03.2020 achizitie tonere comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
67.821,20 

31 3902 12.03.2020 Furnizare Ecoinsule contract 
procedură 
simplificat

ă 

online EUROSALUB SRL 
491.596,0

0 
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32 3999 16.03.2020 
Achizitie produse protectie si 

dezinfectie 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

BN BUSSINESS 

SRL 
3.475,00 

33 4014 16.03.2020 
Achizitie produse protectie si 

dezinfectanti 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

PROFESSIONAL 

HORECA 
953,00 

34 4034 16.03.2020 
Modul radio pentru sirena 

electronica 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
AXATEL SERVICE 

SRL 
6.000,00 

35 4038 16.03.2020 Covor decontaminare comanda 
achizitie 
directa 

online RUSARTIS SRL 2.070,00 

36 4039 16.03.2020 Protectie incaltaminte UF 3g comanda 
achizitie 
directa 

online 
PROFESSIONAL 

HORECA 
139,50 

37 4163 18.03.2020 
Servicii de dezinfectie interior 

institutii publice 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

CORAL IMPEX 

SRL 
3.637,55 

38 4208 18.03.2020 Semimasca fara supapa ffp1 comanda 
achizitie 

directa 
online 

PROFESSIONAL 

HORECA 
19.250,00 

39 4257 19.03.2020 Combinezon protectie comanda 
achizitie 

directa 
online 

AUTO TERMINAL 

SRL 
5.258,00 

40 4280 19.03.2020 Achizitie masti protectie comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
5.000,00 

41 4280 19.03.2020 Ochelari protectie comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
1.250,00 

42 4368 23.03.2020 
Gel dezinfectant antibacterian 

1000 ml Hygienium 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
5.700,00 

43 4409 23.03.2020 Manusi Latex  L 100/cut comanda 
achizitie 

directa 
online 

PROFESSIONAL 

HORECA 
771,00 

44 4411 23.03.2020 Dezinfectant pardoseli comanda 
achizitie 

directa 
online 

PROFESSIONAL 

HORECA 
862,00 

45 4465 24.03.2020 
Hipoclorit de sodiu clor safe 

tp2 dezinfectie suprafete 
comanda 

achizitie 

directa 
online DAFCOCHIM SRL 17.500,00 

46 4551 25.03.2020 Masca unica folosinta comanda 
achizitie 
directa 

online 
CODTEX IP 

PROTECT SRL 
3.500,00 

47 4551 25.03.2020 Combinezon protectie comanda 
achizitie 
directa 

online 
CODTEX IP 

PROTECT SRL 
6.600,00 

48 4705 30.03.2020 

Pachete alimente de stricta 

necesitate pentru persoanele 
peste 65 de ani farasustinatori 

sau alta forma de ajutor 

comanda 
achizitie 
directa 

offline PZS STUDIO SRL 5.500,00 

49 4738 30.03.2020 

Servicii montare pompa 

evacuare condens centrala 
termica 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
830,00 

50 4740 30.03.2020 
Asigurare de viata de grup 

pentru personalul SVSU 
contract 

achizitie 

directa 
online 

UNIQA 

ASIDURĂRI 
6.238,08 

51 4802 31.03.2020 montaj limitatoare de viteza comanda 
achizitie 

directa 
online COMERAMS EL 17.945,00 

52 4955 03.04.2020 Dezinfectant mâini si dozator comanda 
achizitie 
directa 

online SIDE GRUP SRL 20.400,00 
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53 4956 03.04.2020 Dozator sapun lichid comanda 
achizitie 

directa 
online 

PROFESSIONAL 

HORECA 
3.960,00 

54 5068 07.04.2020 
Servicii de televiziune -

abonament 12 luni 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
NEXTGEN 

COMMUNICATION 

SRL 

691,20 

55 5108 08.04.2020 
Servicii de dezinfectie, 

dezinsectie și deratizare 
contract 

Negociere 
fără 

publicare 

offline WASVAL SRL ######## 

56 5123 09.04.2020 Servicii de intretinere acvariu contract 
achizitie 
directa 

offline 
CAT AQURIUM 

SRL 
7.700,00 

57 5174 09.04.2020 

Servicii verificator proiecte 

pentru investitia 
"REALIZAREA 

SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PE STRAZILE IASOMIEI, 

FREZIEI, GAROAFEI, 

ZORELELOR SI 
HORTENSIEI" 

contract 
achizitie 
directa 

online 
RAMIBO 

ELECTRIC SRL 
1.950,00 

58 5186 10.04.2020 
Dezinfectant mâini, avizat MS, 

bidon 4.5 kg 
comanda 

achizitie 

directa 
online SIDE GRUP SRL 5.776,00 

59 5188 10.04.2020 
Dezinfectant mâini, avizat MS, 

bidon 4.5 kg 
comanda 

achizitie 

directa 
online SIDE GRUP SRL 36.100,00 

60 5314 14.04.2020 
Manusi VINIL 100buc/cutie 

marimea S 
comanda 

achizitie 

directa 
online TENYSTON SRL 175,00 

61 5383 15.04.2020 
Reparatie Pompa Circulatie 

Fantana arteziana 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
2.618,55 

62 5405 16.04.2020 

Servicii de mentenanta a 

sistemelor de securitate si a 
sistemelor de alarmare in caz 

de incendiu 

contract 
achizitie 
directa 

offline GREY DOT SRL 4.100,00 

63 5452 16.04.2020 
servicii de publicitate media 

pentru sarbatorile pascale 2020 
contract 

achizitie 

directa 
online NOVA PRESS SRL 1.500,00 

64 5639 24.04.2020 
Polita asigurare de raspundere 

civila auto 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

CONSULTANT AA 

BORKER 
282,00 

65 5743 28.04.2020 
Semnatura electronica 

calificata 
contract 

achizitie 

directa 
offline DIGISIGN 178,00 

66 5749 28.04.2020 

Serv. de întocm. a E.T., faza 
DALI, S.G., S.T. și D.T. Avize 

D.T.A.C. la Caminul Cultural 

Ghimbav 

contract 
achizitie 

directa 
online PROFICONS SRL 31.450,00 

67 5777 28.04.2020 
Servicii de transmisie de date 

prin VPN 
contract 

achizitie 
directa 

online 

TELEKOM 

ROMANIA 
COMMUNICATION

S SA 

9.285,12 
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68 5828 29.04.2020 
Servicii de montare a unei 

instalatii de incalzire 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
979,40 

69 5856 30.04.2020 Servicii de publicitate 2020 contract 
achizitie 

directa 
online RBK MOTION SRL 28.576,00 

70 5976 04.05.2020 
Servicii reparare instalatii de 

incalzire 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
2.238,00 

71 6119 06.05.2020 
Servicii reparare fantana 

arteziana 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
7.842,00 

72 6120 06.05.2020 Plicuri comanda 
achizitie 
directa 

online DNS BIROTICA 264,00 

73 6291 11.05.2020 
Servicii de instruire privind 

acordarea primului ajutor 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

TRANSILVANIA 

COMPANY 
155,00 

74 6320 12.05.2020 Bonuri valorice carburanti comanda 
achizitie 

directa 
online OK BOBO SRL 10.505,00 

75 6383 13.05.2020 
Servicii de cosit mecanizat si 

ridicarea resturilor vegetale 
contract 

achizitie 

directa 
online AGRIGAM SRL 72.900,00 

76 6419 13.05.2020 Monitoare calculator comanda 
achizitie 
directa 

online 2NET COMPUTER  1.852,95 

77 6420 13.05.2020 
Masca, chirurgicala de unica 

folosinta, triplustrat cu elastic 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

INTERMED 

CONSULTING SRL 
1.500,00 

78 6516 15.05.2020 

Termometru fara contact cu 

infrarosu acuratete ±0,2°C / 
±0,36°F HT20 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

QUARTZ MATRIX 

SRL 
340,00 

79 6516 15.05.2020 

Termometru fara contact cu 

infrarosu acuratete ±0,2°C / 
±0,36°F HT20 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
QUARTZ MATRIX 

SRL 
680,00 

80 6517 15.05.2020 

Manusi examinare latex 

nepudrate  m si l - livrare din 

18 mai 

comanda 
achizitie 
directa 

online PATOS 2002 SRL 990,00 

81 6518 15.05.2020 
Servicii de reparare instalatie 

termica 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
449,00 

82 6552 18.05.2020 

Servicii de mentenanta acces si 

monitorizare GSM a sistemului 
de instiintare, alarmare 

contract 
achizitie 
directa 

offline 
AVATEL SERVICE 

SRL 
5.100,00 

83 6791 21.05.2020 
Detergent dezinfectant 
universal  suprafete 1l 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
675,00 

84 6992 26.05.2020 

ADV1142544-Servicii de 

întocmire a expertizei tehnice, 
faza DALI, studii și întocmire 

documentații Cladire Moara 

contract 
achizitie 
directa 

online 
VIA PRO IT 

CONSULTING SRL 
24.100,00 

85 7173 28.05.2020 Monitor  LED IPS comanda 
achizitie 

directa 
online 2NET COMPUTER  1.852,95 

86 7174 28.05.2020 
Materiale consumabile pentru 

ecoinsule 
comanda 

achizitie 

directa 
online EUROSALUB SRL 25.960,00 
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87 7175 28.05.2020 Furnizare coroane comanda 
achizitie 

directa 
online 

DARIE MIRCEA 

PFA 
900,00 

88 7260 29.05.2020 Poliță RCA auto BV12FWX comanda 
achizitie 

directa 
offline 

CONSULTANT AA 

BORKER 
379,51 

89 7310 02.06.2020 Repozitionare imobile contract 
achizitie 

directa 
online 

AXENTE MONICA 

FLORENTINA PFA 
4.800,00 

90 7396 03.06.2020 Polite de asigurare a cladirilor contract 
achizitie 
directa 

offline 
UNIQA 

ASIDURĂRI 
5.500,00 

91 7506 04.06.2020 
Scara aluminiu pliabila 4 

trepte, 
comanda 

achizitie 
directa 

online TGV TRADE SRL 177,18 

92 7507 04.06.2020 Servicii de evauare terenuri comanda 
achizitie 

directa 
online 

TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
800,00 

93 7591 05.06.2020 
Servicii de compactare 

periodica a terenurilor de fotbal 
contract 

achizitie 
directa 

online MOTCAR SRL 34.740,00 

94 7592 05.06.2020 
Servicii lunare pentru 

monitorizarea firmelor si 

verificarea entitatiilor juridice 

contract 
achizitie 
directa 

online 
COMPANY DATA 

SRL 
1.980,00 

95 7638 09.06.2020 Achizitie motoburghiu comanda 
achizitie 
directa 

online DRUJBE HSV SRL 910,08 

96 7963 12.06.2020 
Revizie tehnica a statiei de 

pompare ape pluviale 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
13.398,50 

97 7963 12.06.2020 
Revizie tehnica statie de 

pompare ape pluviale 
servicii 

achizitie 
directa 

offline RECONDI SRL 13.398,50 

98 8174 17.06.2020 
Lucrări de igienizare a pârâului 

Ghimbășel conform anunt 

ADV1149757/28.05.2020 

contract 
achizitie 

directa 
online 

HANDELSGRUPPE 

SRL 
67.935,18 

99 8175 17.06.2020 
Servicii de ingrijiri socio-

medicale la domiciliu 
contract 

achizitie 

directa 
online 

ASOCIAȚIA 

ÎNGRIJIRE ACASĂ 
78.000,00 

100 8187 17.06.2020 
Echipamente protectie angajati 

spatii verzi 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

CODTEX IP 

PROTECT SRL 
4.684,00 

101 8200 17.06.2020 Furnizare stampile comanda 
achizitie 
directa 

online TRODAT SRL 447,90 

102 8201 17.06.2020 
Servicii de evaluare pentru 

teren 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
700,00 

103 8206 17.06.2020 Purificatoare contract 
achizitie 
directa 

online 
CUMPĂNA 1993 

SRL 
2.937,60 

104 8240 17.06.2020 
Reparare usa sectionala cladire 

Moara 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

NEW BID SERVICE 

SRL 
1.860,00 

105 8241 17.06.2020 
Revizie si reparatie auto 

BV23WST 
comanda 

achizitie 

directa 
online TESS SRL 4.435,62 

106 8244 17.06.2020 Steag logo turistic Romania comanda 
achizitie 

directa 
online 

ALTERNATIV 

MEDIA SRL 
480,00 
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107 8245 17.06.2020 
Curatare si decolmatare pompe 

de ape pluviale 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
ONIX DESIGN 

CONSULTING SRL 
4.800,00 

108 8246 17.06.2020 
Reparare instalatii termice 
Biblioteca, birou Evidenta 

populatiei, birou Contabilitate 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
1.767,60 

109 8177/8207 17.06.2020 
Furnizare apă plată, 

purificatoare și espressor 
contract 

achizitie 
directa 

online 
CUMPĂNA 1993 

SRL 
8.928,00 

110 83630 19.06.2020 

Servicii de monitorizare si 
interventie rapida la obiectivele 

de interes public ale Primariei 
orasului Ghimbav 

contract 
achizitie 

directa 
offline 

SSG SELECT 

SOLUTIONS SRL 
7.200,00 

111 8763 26.06.2020 Furnizare masti protectie comanda 
achizitie 
directa 

online 
TIMAR TRADING 

IMPEX SRL 
470,00 

112 9180 03.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
5.004,48 

113 9242 06.07.2020 
Amorsarea pompelor din 

caminul de ape pluviale 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
6.076,80 

114 9243 06.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
ACTUAL 

TRADING SRL 
4.315,00 

115 9244 06.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.956,86 

116 9274 06.07.2020 

Lucrari de reparatii si 

configurare a subsolului 
Primariei din Ghimbav ,str. 

Lunga, nr. 1 in Adapost 

contract 
achizitie 
directa 

online 
LKGV ECOLUK 

SRL 
26.950,60 

117 9355 07.07.2020 
Perete delimitare spatiu de 
lucru, birou Registratura 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
SHOWROOM 
MAVA SRL 

6.324,70 

118 9370 07.07.2020 

Furnizare lampi de emergenta 

EXIT cu acumulatori si afisaj 
transparent 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
SISTEM 

CONSULTING SRL 
385,00 

119 9371 07.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.671,15 

120 9372 07.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.385,43 

121 9373 07.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.956,86 
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122 9405 08.07.2020 

Servicii de dirigentie de santier 

pentru investitia ”Realizarea 
sistemului de iluminat pe 

străzile Iasomiei, Freziei, 
Garoafei, Zorelelor și 

Hortensiei”-ADV1155066 

contract 
achizitie 

directa 
online KTEH COM SRL 7.400,00 

123 9599 10.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.656,86 

124 9600 10.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.909,24 

125 9602 10.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
5.480,67 

126 9608 10.07.2020 

Lucrări de reparare a 

instalațiilor electrice aferente 
sistemului de iluminat public 

contract 
achizitie 

directa 
online 

RAMIBO 

ELECTRIC SRL 
34.608,75 

127 9785 14.08.2020 

Servicii de masurare si 

parcelare a terenurilor conform 
anunt ADV1157098 

contract 
achizitie 
directa 

online 
AXENTE MONICA 
FLORENTINA PFA 

13.984,00 

128 9938 16.07.2020 

Intretinere si reparatii strazi 

pietruite in cartierul Livada- 

strazile NUCULUI, 
CASTANILOR, AFINULUI, 

ALUNULUI, PRUNULUI, 

orasul Ghimbav- ADV1154361 

contract 
achizitie 
directa 

online MOTCAR SRL 
150.076,3

6 

129 9939 16.07.2020 
Servicii dirigentie de santier 

pietruire strazi 
contract 

achizitie 

directa 
online 

MONITO INSTAL 

SRL 
2.000,00 

130 9956 16.07.2020 
Masti protectie unica folosinta 
3 straturi, 3 pliuri, certificata 

CE 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

FINAL 
MANAGEMENT 

SOLUTIONS SRL 

1.160,00 

131 9989 16.07.2020 

Proces verbal de constatare si 

sanctionare a contraventiilor 

conform lege 50/1991 

comanda 
achizitie 
directa 

online IMPRIM SRL 112,44 

132 9990 16.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
5.480,67 

133 10078 17.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.004,48 

134 10140 20.07.2020 
Furnizare robineti, suruburi, 

saibe 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

ECOTERM EXIM 

GAZ 
4.032,00 
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135 10141 20.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.394,96 

136 10168 21.07.2020 
Lucrari de montare sistem 

iluminat la intrarea in primaria 

orasului Ghimbav 

comanda 
achizitie 
directa 

offline 
SISTEM 

CONSULTING SRL 
965,00 

137 10172 21.07.2020 
Ventilator, tubulatur, lacate, 

teava pvc, materiale instalatie 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
ECOTERM EXIM 

GAZ 
713,00 

138 10240 22.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
5.480,67 

139 10241 22.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
5.480,67 

140 10281 22.07.2020 

Servicii de implementare a 

sistemului de management al 
calitatii ISO 9001:2015 

contract 
achizitie 
directa 

offline LIFE SKILLS SRL 9.000,00 

141 10387 24.07.2020 
Lucrari de amenajare platforma 

pentru containere ecologice 
contract 

achizitie 
directa 

offline 
EURO DAN 

BUILDINGS SRL 
6.846,78 

142 10388 24.07.2020 
Lucrări de reparații drumuri 
publice în orașul Ghimbav 

contract 
Negociere 

fără 

publicare 

offline RS ACTIV SRL 
189.493,6

5 

143 10529 28.07.2020 

Servicii de consultanta pentru 

aplicarea mdificarilor 
legislative privind serviciul de 

salubrizare al localitatii 

Ghimav 

contract 
achizitie 

directa 
offline COSIMA SRL 20.000,00 

144 10585 28.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.956,86 

145 10648 29.07.2020 
Motocoasa Stihl FS 131, cu fir 

si cutit metalic pentru defrisat 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

TEHVOROM 

SNAGOV SRL 
4.791,00 

146 10673 29.07.2020 
Vouchere de vacanță/ Tichete 

și carduri de vacanță 
contract 

achizitie 

directa 
online UP ROMANIA SRL 0,01 

147 10802 31.07.2020 

Servicii de mentenanta 
instalatii termice si sanitare la 

obiectivele apartinand UAT 
Orasul Ghimbav 

contract 
achizitie 

directa 
online 

PATACO INSTAL 

SRL 

118.900,0

0 

148 10805 31.07.2020 

Servicii de schimbare 
amplasament sirena electrica si 

furnizare cofret UTS-M03S de 

comanda si centralizare 

comanda 
achizitie 

directa 
offline 

AXATEL SERVICE 

SRL 
7.900,00 



40 

 

149 10829 31.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.099,72 

150 10830 31.07.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.099,72 

151 11001 04.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.052,10 

152 11002 04.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.052,10 

153 11003 04.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.052,10 

154 11031 05.08.2020 
Servicii de evaluare în vederea 

stabilirii chiriei minime 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
PRO AS TRADING 

SRL 
600,00 

155 11144 06.08.2020 
Reparatii usi grup sanitar  str. 

Lunga, nr 1 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

LKGV ECOLUK 

SRL 
1.176,39 

156 11145 06.08.2020 Motounelte pentru spații verzi comanda 
achizitie 

directa 
online DRUJBE HSV SRL 32.755,00 

157 11269 10.08.2020 

Servicii de 

curatare/decolmatare a retelei 
de canalizare pluviala a 

orasului Ghimbav 

contract 
achizitie 
directa 

online 
ONIX DESIGN 

CONSULTING SRL 
112.000,0

0 

158 11275 10.08.2020 

Servicii medicale profilactice  

necesare pentru supravegherea 

sanatatii angajatilor 

factură 
achizitie 
directa 

offline 

CENTRUL 

MEDICAL DE 

VEST SRL 

3.055,00 

159 11443 12.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.242,58 

160 11444 12.08.2020 
Pachet soft actualizare si 2 

module incarcare si protectie 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

AXATEL SERVICE 

SRL 
1.250,00 

161 11446 12.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.242,58 

162 11448 12.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.433,05 

163 11450 12.08.2020 
Instalatie aer conditionat18000 

BTU (inclus manopera si 

accesorii montaj) 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

PATACO INSTAL 

SRL 
9.750,00 

164 11536 13.08.2020 Folii sablare comanda 
achizitie 
directa 

offline 
GTM TRADING 

SRL 
1.056,00 
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165 11537 13.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.718,77 

166 11606 13.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.433,05 

167 11607 13.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.433,05 

168 11608 13.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.433,05 

169 11651 14.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
6.052,10 

170 11687 14.08.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 
proprie 

online 
LECTOFORM 

CONSULTING SRL 
5.780,00 

171 11868 19.08.2020 
Amenajare sens giratoriu strada 

morii - strada Nucului 
contract 

procedură 

simplificat

ă 

online RS ACTIV SRL 
592.581,5

0 

172 11896 20.08.2020 
Consilier Contabilitate pentru 

Institutii Publice 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

RENTRO&STRATO

N GRUP SRL 
2.542,00 

173 11929 20.08.2020 

Servicii de mentenanță a 

instalațiilor electrice din 
clădirile aflate în patrimoniul 

oraș Ghimbav 

contract 
achizitie 
directa 

online 
SISTEM 

CONSULTING SRL 
74.000,00 

174 12358 31.08.2020 Furnizare Hard Extern comanda 
achizitie 
directa 

online 2NET COMPUTER  672,27 

175 12547 02.09.2020 
Reparatie sala sport sectie 

votare - ADV1165617 
contract 

achizitie 
directa 

online 
EURO DAN 

BUILDINGS SRL 
30.768,67 

176 12834 08.09.2020 

Servicii de verificare proiect 

tehnic "Realizare sistem 

iluminat si telegestiune in 
Ghimbav 

contract 
achizitie 

directa 
online 

SAT CCH 
DEVELOPMENT 

SRL 

9.400,00 

177 12906 09.09.2020 

Furnizare fete de masa pentru 

birourilebelectorale ale sectiilor 

de votare 

comanda 
achizitie 
directa 

offline DFG SRL 1.907,00 

178 12907 09.09.2020 Lucrari de instalare electrica comanda 
achizitie 
directa 

offline 
SISTEM 

CONSULTING SRL 
6.285,00 

179 12908 09.09.2020 
Maner de sustinere rabatabil cu 

porthartie 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
CONSTRUZIONI 
EDIL COM  SRL 

972,00 

180 12909 09.09.2020 Masca protectie comanda 
achizitie 
directa 

online INFO RUST SRL 800,00 
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181 12910 09.09.2020 

MATIC STRONG - 5 KG-
Detergent universal pentru 

masini de spalat pardoseli cu  
spumare redusa 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

SANIDEC 

DISTRIBUTION 
SRL 

599,20 

182 12959 10.09.2020 Crizanteme comanda 
achizitie 

directa 
online 

DARIE MIRCEA 

PFA 
300,00 

183 12960 10.09.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.242,58 

184 13032 11.09.2020 Felinare și lanterne comanda 
achizitie 
directa 

online 
VIVA METAL 

DECO SRL 
389,92 

185 13065 11.09.2020 
Scara aluminiu 3 tronsoane x 9 

trepte 
comanda 

achizitie 
directa 

online PLASTTEH SRL 600,00 

186 13066 11.09.2020 
Stampila cu mentiunea 

"ANULAT" 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

IMV-COPY SHOP 

SRL 
55,00 

187 13210 15.09.2020 
certificat digital celificat pentru 

semnatură electronică  
factură 

achizitie 

directa 
offline DIGISIGN 144,72 

188 13298 16.09.2020 
Oglinda mobila persoane 

dizabilitati 50x70cm 
comanda 

achizitie 

directa 
online MERTECOM SRL 179,00 

189 13408 18.09.2020 

Termometru digital profesional 

cu infrarosu non-contact KZED  
uz medical - LIVRARE 2 ZILE 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
PC ZONE ONLINE 
DISTRIBUTIE SRL 

146,00 

190 13409 18.09.2020 Pachet birotica comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
1.949,30 

191 13441 18.09.2020 

Repararea sistemului de 

colectare a apelor pluviale 
aferente clădirii Primăriei din 

str.Lungă nr.1 

contract 
achizitie 
directa 

online 
LKGV ECOLUK 

SRL 
6.492,83 

192 13454 21.09.2020 
Lucrari electrice la Moara 

Veche 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

SISTEM 

CONSULTING SRL 
2.779,00 

193 13455 21.09.2020 
Carti pentru persoane cu 

dizabilitati 
comanda 

achizitie 

directa 
offline LIBRIS SRL 1.064,75 

194 13456 21.09.2020 
Lucrari electrice la dispensarul 

din str. Lunga nr 2 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
SISTEM 

CONSULTING SRL 
1.062,00 

195 13663 23.09.2020 
Servicii de formare 

profesionala si sevicii hoteliere 
comanda 

procedura 

proprie 
online 

CENTRUL DE 

FORMARE APSAP  
4.052,10 

196 13797 25.09.2020 
Hygienium Dezinfectant Biocid 

1L 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

BN BUSSINESS 

SRL 
1.008,00 

197 13925 30.09.2020 
Sistem de aer conditionat  

18000 BTU 
contract 

achizitie 
directa 

online 
PATACO INSTAL 

SRL 
37.308,00 
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198 14003 30.09.2020 

Servicii de proiectare faza PT, 
DE si Executie lucrari, cat si 

avizare PT in cadrul comisiei 

SDEE Transilvania Sud si 
obtinerea Certificatului de 

racordare pentru obiectivul 
"WiFi 4EU-Promovarea 

conectivitatii la internet in 

comunitatile locale" in orasul 
Ghimbav 

contract 
achizitie 

directa 
online 

RAMIBO 

ELECTRIC SRL 
42.097,60 

199 14193 05.10.2020 
Furnizare foaie de parcurs, bon 

consum, ordin deplasare 
comanda 

achizitie 

directa 
online KALEIDO SRL 77,00 

200 14691 13.10.2020 Achiziție aviziere comanda 
achizitie 
directa 

offline 
SHOWROOM 
MAVA SRL 

5.070,46 

201 14692 13.10.2020 
Inspecție tehnică periodică pt 

auto BV 99 PGH 
comanda 

achizitie 
directa 

offline TESS SRL 470,64 

202 14868 15.10.2020 Achiziție carți bibliotecă comanda 
achizitie 
directa 

offline 
GRUP EDITORIAL 

LITERA SRL 
14.282,46 

203 14913 16.10.2020 

Servicii retele WIFI pentru 

proiectul WiFi4EU cu 12 

puncte de acces ext si 2 puncte 

de acces int 

contract 
achizitie 

directa 
online RCS & RDS SA 61.226,47 

204 14914 16.10.2020 
Servicii internet pentru 

functionarea retelei WiFi4EU 
contract 

achizitie 

directa 
online RCS & RDS SA 7.868,52 

205 15184 22.10.2020 Numere înregistrare vehicule comanda 
achizitie 
directa 

online 
STEPH 

ADVERTISING 

SRL 

620,00 

206 15260 22.10.2020 
Servicii de recertificare 

conform ISO 9001 
contract 

achizitie 
directa 

online CERTIND SRL 6.250,00 

207 15345 26.10.2020 
Lucrări de accesibilizare a 

intrării în cladirea bibliotecii 
comanda 

achizitie 
directa 

offline 
PIRAMIS 

CONSTRUCT SRL 
2.708,75 

208 15450 27.10.2020 

Montare stâlpi cu LED - 

iluminat public - km 174 + 
600-176 +500 în orașul 

Ghimbav, jud. Brașov 

contract 
procedură 
simplificat

ă 

online EURO-AUDIT  ######## 

209 15806 02.11.2020 
servicii vidanjare toalete 

ecologice mobile 
contract 

achizitie 

directa 
online 

TOALET PREST 

SRL 
7.800,00 

210 15806 02.11.2020 Închiriere toalete ecologice  contract 
achizitie 

directa 
online 

TOALET PREST 

SRL 
32.160,00 

211 15988 04.11.2020 
CENTRALA TERMICA, 

CAZAN VITODENS 100 35 

KW, ACCESORII 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
PATACO INSTAL 

SRL 
8.067,23 

212 
DA2673167

9 
04.11.2020 

Intocmire documentatie 
cadastrala de dezmembrare a 

imobilului de tip teren 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

AXENTE MONICA 

FLORENTINA PFA 
2.500,00 
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213 16031 05.11.2020 
Servicii de evaluare bunuri 

imobile 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
2.550,00 

214 16039 05.11.2020 
Bonuri valorice carburanti-50 

lei 
comanda 

achizitie 

directa 
online OK BOBO SRL 10.505,00 

215 16093 05.11.2020 
Servicii de evaluare teren 

intravilan 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
450,00 

216 16092 05.11.2020 
Role plotter A0, 841 x 50 mm-

interior x 50 m 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
70,00 

217 16145 06.11.2020 

Pachet investigatii medicale 

SARS-CoV-2 teste rapide 
antigen 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

CENTRUL 

MEDICAL DE 
VEST SRL 

8.250,00 

218 16146 06.11.2020 

REGISTRU DE CASA 2 

AUTOCOPIATIV 
ORIZONTAL G 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
BN BUSSINESS 

SRL 
69,00 

219 16290 10.11.2020 Datiera Trodat 5460 comanda 
achizitie 

directa 
online TRODAT SRL 294,12 

220 16291 10.11.2020 
Masti protectie, medicale, 3 

straturi, 3 pliuri, albastre, cutie 

50 buc 

comanda 
achizitie 
directa 

online SIDE GRUP SRL 1.950,00 

221 16554 16.11.2020 

Inchiriere decoratiuni 

luminoase pentru sarbatorile de 

iarna 2020-2021 

comanda 
achizitie 

directa 
online NEON LIGHTING 

104.226,5

0 

222 16552 16.11.2020 

Furnizare decoratiuni 

luminoase pentru sarbatorile de 
iarna 2020-2021 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

 RECOLIGHT 

DÉCOR 
22.679,83 

223 16554 16.11.2020 

Inchiriere decoratiuni 

luminoase pentru sarbatorile de 
iarna 2020-2021 

comanda 
achizitie 

directa 
online NEON LIGHTING 7.499,80 

224 16551 13.11.2020 cozi de steag comanda 
achizitie 

directa 
online  VASYVES-BINAL 1.100,00 

225 16547 16.11.2020 
Filtru HEPA dezumidificator 

AD20/30 
comanda 

achizitie 

directa 
online SOLDEC 319,32 

226 16742 18.11.2020 
Raft rafturi metal metalic 

pentru depozitare 5 polite MDF 

300 kg montaj clipsare 

comanda 
achizitie 
directa 

online DNS BIROTICA 992,00 

227 16743 18.11.2020 
certificat digital valabilitate 3 

ani, pentru ordonatorul 

principal de credite 

servicii 
achizitie 

directa 
offline DIGISIGN 394,23 

228 16759 19.11.2020 

LAMPA UVC + OZON 38W 

(5-50MP) CU 

TELECOMANDĂ SFC-2007 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
ONITRADE LTD 

S.R.L. 
5.440,24 

229 16759 19.11.2020 
LAMPA UVC + OZON 150W 

PROFESIONALA BH12 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

ONITRADE LTD 

S.R.L. 
6.016,80 
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230 16931 20.11.2020 LICENTE SQL comanda 
achizitie 

directa 
online SOBIS SOLUTIONS 4.950,00 

231 16995 23.11.2020 
Servicii de dirigentie de santier 

Iluminat Ghimbav 

ADV1184617 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
VENTURO 

INVESTMENT SRL 
10.000,00 

232 17149 24.11.2020 
Lucrări de racordare sistem de 

iluminat public si stații de 

încărcare auto- ADV1184989 

comanda 
achizitie 

directa 
online 

RAMIBO 

ELECTRIC 
18.483,47 

233 17227 25.11.2020 
coroane de flori pentru "Ziua 

Națională a României" 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
FLORA DESIGN 

GABRIELLE 
2.000,00 

234 17641 04.12.2020 

inchiriere de echipament pentru 

terasamente cu operator 
(autogreder 20 T), cu 

scarificator (lama 3m) 

comanda 
achizitie 
directa 

online MOTCAR SRL 91.200,00 

235 17224 25.11.2020 
Demontare limitatoare de 

viteză 
comanda 

achizitie 

directa 
offline COMERAMS EL 13.581,65 

236 17474 02.12.2020 

achiziție cameră web pentru 

realizare sistem video - 

conferință 

comanda 
achizitie 
directa 

online 
KATTARA 
TELECOM 

1.763,86 

237 17786 08.12.2020 
achiziție aplicație pentru 

colaborare online 
comanda 

achizitie 

directa 
online GENERALSOFT  1.150,00 

238 17787 05.12.2020 achiziție televizor 139 cm comanda 
achizitie 
directa 

online 
 TIK MEDIA 
SOLUTIONS 

1.929,00 

239 18145 11.12.2020 

Abonament - Monitorul Oficial 

Partea I, limba romana - 12 luni 

- 2021 

comanda 
achizitie 
directa 

online 

REGIA 

AUTONOMA 
"MONITORUL 

OFICIAL " 

1.247,62 

240 18133 11.12.2020 

revizie tehnică periodică (2 x 

Duster) și achiziție anvelope de 
iarnă (2 seturi ) 

comanda 
achizitie 

directa 
offline ASV AUTO SRL 4.153,30 

241 18283 14.12.2020 
servicii de evaluare bunuri 

imobile 
comanda 

achizitie 

directa 
online 

TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
2.300,00 

242 18241 14.12.2020 materiale promotionale pentru 
promovarea orasului Ghimbav 

furnizare 
achizitie 

directa 
offline 

CODTEX IP 

PROTECT SRL 
18.615,00 

243 18355 15.12.2020 
achiziție arbuști ornamentali 

artificiali 
comanda 

achizitie 

directa 
online GAMER DESIGN 7.640,00 

244 18356 15.12.2020 
servicii de reevaluare a 

patrimoniului UAT Ghimbav 
comanda 

achizitie 
directa 

online 
TOTH ENIKO 

EVALUATOR PFA 
25.066,00 

245 18411 16.12.2020 
echipamente de protecție pentru 

asngajații de la spații verzi 
comanda 

achizitie 

directa 
offline 

CODTEX IP 

PROTECT SRL 
7.887,60 

246 18573 17.12.2020 
servicii pentru brazi 
ornamentali cu LED 

servicii 
achizitie 
directa 

online RORAS PREST 587,00 

247 18641 18.12.2020 

Polita asigurare de raspundere 

civila auto ( BV 01 WDB, BV 
07 WDB) 

servicii 
achizitie 
directa 

offline 
CONSULTANT AA 

BORKER 
1.134,00 
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248 18785 21.12.2020 
licență pentru programul de 

devize 
comanda 

achizitie 
directa 

online 

EXENNE 

TECHNOLOGIES 

SRL 

1.100,00 

249 18941 23.12.2020 
lucrări de decolmatare, 

cosmetizare pârâu Ghimbășel 
contract 

achizitie 

directa 
online MOTCAR SRL 

112.994,0

3 

250 18837 22.12.2020 

servicii de verificare tehnică de 

calitate a instalației electrice 
afetente proiectului "Amenajare 

intersecție str. Morii cu str. 

Nucului " 

servicii 
achizitie 

directa 
offline 

RAMIBO 

ELECTRIC 
300,00 

251 18836 22.12.2020 

servicii de verificare tehnică de 

calitate a cerințelor A4,B2,D 
afetente proiectului "Amenajare 

intersecție str. Morii cu str. 

Nucului " 

servicii 
achizitie 

directa 
offline TOMCONSTRUCT 600,00 

252 18835 22.12.2020 

servicii de verificare tehnică de 

calitate a cerinței B9 afetente 
proiectului "Amenajare 

intersecție str. Morii cu str. 

Nucului " 

servicii 
achizitie 

directa 
offline LUC INSTAL 2000 600,00 

 

 

 

 

Categoria de informatii                                                                                                           

Informații despre litigii în care este implicată instituția  pe anul 2020 

 

 

 

 

Nr 

Dosar 

Reclamant Parat Instant

a 

Obiectul 

dosarului 

(scurta 

prezentare) 

Stad

iul 

dosa

rului 

Term

en 

dosar 

Repreze

ntare  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1. Nr.910/6

2/2020 

UAT Oraş 

Ghimbav 
SC Mika 

Rolls 

SRL 

Tribuna

lul 

Braşov 

Obligarea 

pârâtei la plata 

unor sume ca 

urmare a 

măsurilor 

dispuse prin 

Decizia nr. 

54/2015. 

Fond 27.01. 

2021 

Avocat 

Burcuţa 

Paraschiv

a 

2. Nr. 

997/197/

2020 

Mitroi 

Vasile şi 

Bucur 

Valentina 

UAT 

Oraş 

Ghimbav 

Judecăt

oria 

Braşov 

Rectificarea 

menţiunilor la 

cartea funciară 

Fond  

16.02.

2021   

Consilier 

juridic -

Bîznă 

Liliana 

3. Nr. 

8408/197

/2020 

Cabinet de 

Avocat 

Chera 

Nicolae 

UAT 

Oraş 

Ghimbav 

Judecăt

oria 

Braşov 

Obligarea 

pârâtei la plata 

onorariului de 

succes în 

cuantum de 1 % 

din valoarea 

terenurilor 

         

Fond 

   

17.02. 

2021 

Consilier 

juridic- 

Bîznă 

Liliana 
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câştigate 

4. Nr. 

725/122/

2020 

UAT Oraş 

Ghimbav - 

creditor 

SC Gena 

Polexter 

SRL - 

debitor 

Tribuna

lul 

Giurgiu 

Cerere de 

deschidere a 

procedurii 

insolvenţei 

         

Fond 

    

09.02 

2021 

Consilier 

Juridic-

Cimpoaie 

Mihai 

5. Nr. 

9848/197

/2020 

UAT Oraş 

Ghimbav 
Furtună 

Camelia 

Judecăt

oria 

Braşov 

Obligarea 

pârâtei la 

desfiinţarea 

construcţiei 

realizate nelegal. 

         

Fond 

   

04.03.   

2021 

Consilier 

juridic- 

Bîznă 

Liliana 

6. Nr. 

6097/3/2

020 

UAT 

Judeţul 

Braşov şi 

Consiliul  

Judeţean 

Braşov 

Siveco 

UAT 

Oraş 

Ghimbav 

şi 14 

UAT-uri 

Tribuna

lul 

Bucure

şti 

Obligarea 

pârâtelor la plata 

contravalorii 

prejudiciului 

constatat prin P-

V nr. 531/2017 

  

Fond 

 20.01. 

2021 

Consilier 

juridic- 

Bîznă 

Liliana 

7. Nr. 

11718/19

7/2020 

Puşcaş 

Vasile 

UAT 

Oraş 

Ghimbav 

Judecăt

oria 

Braşov 

Rectificare carte 

funciară 

Fond 17.02.  

2021 

Consilier 

juridic-      

Bîznă 

Liliana 

8. Nr. 

12426/19

7/2020 

Petrescu 

Lucia 

Comisia 

Locală de 

aplicare a 

legilor de 

FF 

Judecăt

oria 

Braşov 

Solicită reconst. 

suprafeţei de 

3,80 ha teren. 

Fond    - Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

9. Nr. 

12428/19

7/2020 

Schuller 

Gheorghe 

Wilhelm 

Comisia 

Locală de 

aplicare a 

legilor FF 

Judecăt

oria 

Braşov 

Solicită reconst. 

suprafeţei de 

4,67 ha teren. 

 

Fond 

   - Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

10. Nr. 

12476/19

7/2020 

Popovici 

Violeta 

Maria 

Comisia 

Locală de 

aplicare a 

legilor FF 

Judecăt

oria 

Braşov 

Solicită reconst. 

suprafeţei de 

4,80 ha tere. 

     

Fond 

   - Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

11. Nr. 

17156/19

7/2020 

Bordeanu 

Gheorghe 

Comisia 

Locală de 

aplicare a 

legilor FF 

Judecăt

oria 

Braşov 

Solicită 

reconstituirea 

suprafeţei de 

2,30 ha. 

     

Fond 

  

11.12.

2020 

Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

12. Nr. 

16248/19

7/2020 

SC 

Fintrans 

SRL 

Primăria 

Oraşului 

Ghimbav 

Judecăt

oria 

Braşov 

Anulare proces-

verbal de 

contravenţie nr. 

9272/06.07.202

0 

      

Fond 

 

23.02.

2021 

Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

13. Nr. 

2874/62/

2020 

Cerbu 

Bogdan şi 

Cerbu 

Camelia 

UAT 

Oraşul 

Ghimbav 

Tribuna

lul 

Braşov 

Anulare Act Ad.    

(Certificatul de 

Urbanism nr. 

46/20.07.2020) 

  

Fond 

 

20.01.

2021 

Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

14. Nr.  

22395/19

7/2020              

UAT Oraş 

Ghimbav 

Pomârlea

nu  

Dorin 

Judecăt

oria 

Braşov 

Constatarea 

nulităţii absolute 

a Ctr. V-c nr. 

Fond   - Consilier 

juridic-

Bîznă 
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Gheorghe 

Pomârlea

nu 

Simona 

1048/08.10.202

0 

Liliana 

 

15. Nr. 

1963/62 

/2020 

Moşoiu 

Iosif 

Cristinel 

UAT 

Oraş 

Ghimbav 

Tribuna

lul 

Braşov 

Pretenţii  

Fond 

- Consilier 

juridic-

Bîznă 

Liliana 

 

 

 

                                    Raport Anual de Activitate Resurse Umane 

                                     Categoria de informaţii 

                                              Organigrama 

 

Numele persoanelor cu funcţii de conducere: 

Primar: Fliundra Ionel din data de 26.10.2020, (Toma Dorel pana la data de 25.10.2020) 

Viceprimar: Neagoe Mihai din data de 01.12.2020, (Fliundra Ionel pana la data de 

26.10.2020) 

Secretar - Szinatovici Dan 

Şef Serviciu Financiar Contabilitate şi Impoyite şi Taxe – Cirstolovean Nadalin Zefir 

Şef birou Poliţia Locală - Butură Ioan 

Architect şef – Hertia Cristina 

Director Compartiment Promovare Turistica şi Cultura – Şerban Manuela 

Şef serviciu SVSU - Lepădatu Sorin Valentin 

Numar total de posturi ocupate 55  şi 17 posturi disponibile          . 

Alăturat, anexăm organigrama instituţiei. Aprobata prin HCL nr. 107/22.12.2020 

Datele de contact ale departamentelor: 

achizitii@primaria-ghimbav.ro  

as@primaria-ghimbav.ro  

audit@primaria-ghimbav.ro  

contabilitate@primaria-ghimbav.ro  

impozite@primaria-ghimbav.ro  

integrare@primaria-ghimbav.ro  

juridic@primaria-ghimbav.ro   

magazine@primaria-ghimbav.ro  

mediu@primari-ghimbav.ro 

mailto:achizitii@primaria-ghimbav.ro
mailto:as@primaria-ghimbav.ro
mailto:audit@primaria-ghimbav.ro
mailto:contabilitate@primaria-ghimbav.ro
mailto:impozite@primaria-ghimbav.ro
mailto:integrare@primaria-ghimbav.ro
mailto:juridic@primaria-ghimbav.ro
mailto:magazine@primaria-ghimbav.ro
mailto:mediu@primari-ghimbav.ro
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politialocala@primaria-ghimbav.ro 

registratura@primaria-ghimbav.ro 

registrulagricol@primaria-ghimbav.ro 

resurseumane@primaria-ghimbav.ro 

secretar@primaria-ghimbav.ro 

spclep@primaria-ghimbav.ro  

starecivila@primaria-ghimbav.ro 

svsu@primaria-ghimbav.ro  

urbanism@primaria-ghimbav.ro 

primariagh@artelecom.net  

relatiipublice@primaria-ghimbav.ro 

 

                                   MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 

 

Activitatea Compartimentului Resurse Umane desfăşurată în perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, a 

constat în: 

 au fost eliberate pentru salariaţii instituţiei adeverinţe de salarizare, adeverinţe medicale si alte 

adeverinţe solicitate (în număr de 77  bucăţi); 

 au fost întocmite situaţii privind programările în concedii a funcţionarilor publici şi 

personalului contractual; 

 au fost întocmite materialele de şedinţă privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Ghimbav;  

 au fost întocmite dispoziţii privind modificările intervenite în raporturile de serviciu ale 

funcționarilor publici, respectiv raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul 

instituţiei; 

 au fost întocmite lucrările de secretariat privind organizarea concursurilor de recrutare si 

promovare în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

 au fost întocmite şi actualizate dosarele profesionale angajaților instituţiei; 

  registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic şi transmis on line  la I.T.M. 

modificările intervenite; 

 au fost întocmite statisticile lunare, trimestriale şi anuale solicitate de Direcţia de Statistică 

Braşov; 

mailto:politialocala@primaria-ghimbav.ro
mailto:registratura@primaria-ghimbav.ro
mailto:registrulagricol@primaria-ghimbav.ro
mailto:resurseumane@primaria-ghimbav.ro
mailto:secretar@primaria-ghimbav.ro
mailto:spclep@primaria-ghimbav.ro
mailto:starecivila@primaria-ghimbav.ro
mailto:svsu@primaria-ghimbav.ro
mailto:urbanism@primaria-ghimbav.ro
mailto:primariagh@artelecom.net
mailto:relatiipublice@primaria-ghimbav.ro
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 Întocmirea documentaţiei privind pregătirea profesională şi a perfecţionărilor profesionale 

individuale a personalului din cadrul instituţiei in funcţie de necesitate, precum şi evidenţa 

acestora;  

    Întocmirea lunară a foilor de pontaj precum şi verificarea acestora; 

- Gestionarea şi înregistrarea în Registrele speciale a declaraţiilor de avere, interese şi interese 

personale, asigurarea publicităţii acestora, precum şi comunicarea în termenul legal la 

Agenţia Naţională de Integritate;  

 Transmiterea către biroul contabilitate modificările ce au aparut la salarizare, încadrări şi 

desfaceri de CIM;  

 Monitorizarea şi evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

personalului din cadrul aparatului propriu al primarului şi ale fişelor de post care se 

întocmesc de către persoanele responsabile, conform legii;  

În ceea ce priveşte fluctuaţia de personal, în cursul anului 2020: 

- încetat activitatea prin demisie: 2 persoane; 

-  plecat prin transfer 1 persoană   

- venit prin transfer 1 persoană. 

Numarul de concursuri organizate: 

 - 5 concursuri de recrutare  

- 2 concursi de promovare în grad profesional. 

- 1 concurs de promovare în clasă 

 - 1 funcţie de conducere exercitată temporar (Contabil şef ) 

Venitul mediu brut în instituţie pe anul 2020 este de 5856 lei . 

 

 

 

 

  

                                                                                        Secretar General 

                                                                                                     Szinatovici Dan 

 

 

     Întocmit 

 

                                                                                         Petre-Spiru AnaMaria Lorellai 


