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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

CONSILIUL LOCAL GHIMBAV 

Str. Lungă, nr. 2, Ghimbav, cod 507075, Tel/fax: 258006, 258355 

www.primaria-ghimbav.ro,    E-mail: relatiipublice@primaria-ghimbav.ro 

 

Proces - verbal 

întocmit astăzi 26.02.2021 ora 10 
00 

cu ocazia întrunirii Consiliului Local Ghimbav în ședință ordinară 
 

 

 Prezenţi fiind: Toader Rausch Adrian Gheorghe, Spinean Ionel, Drăgan Constantin 

Adrian, Cernea Marian Emil, Cușai Daniel, Flueraș Marian Florin, Ștefan Cătălin, Maxim 

Ștefan, Vasilache Robert Andrei, Tudor George, Sîrbu Carmen Mirela, Horgoș Vasile, Petrescu 

Vlad,  

Absenţi fiind: Neagoe Mihai (bolnav), Bîrsan George (demisionat). 

Ședința a fost prezidată de Dl. Cernea Marian Emil 

 Din partea primăriei participă:  Primar- Fliundra Ionel, Secretar general – Szinatovici 

Dan, Consilier juridic în aparatul de lucru permanent  al C.L. - Antonescu Alina. 

          Se propune următoarea ordine de zi: 

       1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ce va conduce lucrările 

Consiliului Local al Oraşului Ghimbav în luna februarie - martie - aprilie 2021, C 3 

2.  Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Oraşului Ghimbav 

din data de 29.01.2021, 

3. Aprobarea Proiectului de ordine de zi, 

4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale, 

prin demisie, a mandatului de consilier local al domnului Bîrsan George precum şi vacantarea 

locului de consilier local – iniţiator Primar Ionel Fliundra, C 3 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobare Documentaţie cadastrală de primă înscriere în sistemul 

integrat de cadastru şi carte funciară (tarla 42 parcela 305/2) – iniţiator Primar Ionel Fliundra, C 

1 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Oraşului Ghimbav pentru 

activitatea desfăşurată în anul 2020 – iniţiator Primar Ionel Fliundra, C 3 

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către dl Buzdugan Gheorghe 

Cristinel – iniţiator Primar Ionel Fliundra, C 1, 3 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pe anul 

2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.  416/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primar Ionel Fliundra, C 2 

9. Proiect de hotărâre privind clasificarea şi introducerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Oraşului Ghimbav şi declararea ca bunuri publice de interes local a unor 



Page 2 of 5 
 

drumuri vicinale identificate pe teritoriul administrativ al Oraşului Ghimbav - iniţiator Primar 

Ionel Fliundra, C1 

10. Proiect de hotărâre privind creşterea transparenţei cheltuirii banilor publici la nivelul 

Primăriei Oraşului Ghimbav şi a instituţiilor publice de interes local, aflate în subordinea 

Consiliului Local Ghimbav – iniţiatori: consilieri locali Ştefan Cătălin, Maxim Ştefan şi 

Vasilachi Robert Andrei,  

11. Raport semestrial privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu 

handicap grav din Oraşul Ghimbav, pentru sem. al II- lea al anului 2020, 

12. Diverse 

          La ședință este prezent și Dl. Preot Ionuț reprezentantul României de la Ierusalim. 

          Dl. Ștefan Cătălin anunță că a instalat un dispozitiv de transmitere live a ședinței. 

          Dl. Cernea Marian solicită acordul Consiliului Local în transmiterea live a ședinței. Cu 3 

voturi pentru și 9 abțineri se respinge. 

          Se trece la punctul 1 

          Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr. 3  

          Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL  nr.11 din 

2021 

          Se trece la punctul 2 

          Se prezință punctul de vedere al Comisiei nr.3 

          Dl. Ștefan Cătălin solicită ca pe viitor Dl. Secretar general să consemneze mai exact 

luările de cuvânt. 

          Se supune la vot și cu 12 voturi pentru și 1 abținere se aprobă HCL nr.12 din 2021. 

          Se trece la punctul 3 

          Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL nr.13 din 

2021 

          Se trece la punctul 4. 

          Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.3  

          Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL nr. 14 din 

2021 

Se trece la punctul 5. 

          Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1  

          Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL nr. 15 din 

2021. 

          Se trece la punctul 6. 

Se prezintă  punctul de vedere al Comisiei nr. 3. 

          Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL nr.16 din 

2021. 

Se trece la punctul 7. 

Se prezintă  punctul de vedere al Comisiilor nr.1 și nr.3. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL nr.17 din 

2021. 

Se trece la punctul 8. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei 2. 
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Dl. Horgoș Vasile întreabă câte persoane mai prestează muncă în folosul comunității. 

Se răspunde că  momentan nu este nicio persoană. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL nr.18 din 

2021. 

 

Se trece la punctul 9. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL nr.19 din 

2021. 

Se trece la punctul 10  

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.3 

Dl. Maxim Ștefan consideră că proiectul este util și astfel s-ar preîntâmpina cererile pe 

legea informațiilor publice și supraîncărcarea funcționarilor publici. 

Se supune la vot și cu 3, 1 vot împotrivă ( Horgoș Vasile) și 9 abțineri , se respinge 

proiectul .         Se trece la punctul 11 

Se prezintă registrul Compartimentului Asistență Socială. 

Se trece la diverse 

Se dă citire cererii Bisericii Penticostale pentru teren în vederea construirii unei biserici. 

Dl. Spinean Ionel întreabă dacă există spațiu. 

Consideră că ar fi spațiu în imobilul din Str. Morii nr.54. 

Dl. Stefan Cătălin consideră că ar trebui inventariate toate spațiile și după aceea să se 

poată decide. 

Dl. Horgoș Vasile întreabă câți membrii din localitate are biserica.  

Dl. Spinean Ionel răspunde ca sunt aproximativ 60 de persoane. 

Dl. Primar Ionel Fliundra consideră că trebuie să ne gândim și la ei. Arată că în imobilul 

în discuție a mai fost introdus un membru care locuia în niște barăci. Trebuie făcută o verificare 

și apoi clădirea renovată. Arată că se produc discuții pentru preluarea imobilului centrului 

Domino. 

Dl. Primar propune a se face o verificare a imobilului și dacă se poate partaja să fie 

repartizate. 

Dl. Ștefan Cătalin consideră că trebuie transparență în repartizarea spațiilor. 

Se prezintă cererea familiei Segărcean care anunță că este de acord cu înstrăinarea 

terenului cu 12,5 euro pe mp. 

Dl. Flueraș Marian propune realizarea unei contra-expertize. 

Dl. Maxim Ștefan consideră că trebuia să facă evaluarea după mai multe metode. 

Dl. Primar Ionel Fliundra propune a se mai purta o discuție cu proprietarii. Se propune a 

se comanda o nouă expertiză. 

Se supune la vot și cu unanimitate se aprobă.  

Se dă citire cererii D-nei Mihalcea Oana. Se propune a se răspunde că momentan nu sunt 

spații disponibile. 

Dl. Vasilache Robert aduce la cunoștință nemulțumirile unor cetățeni, care nu sunt de 

acord cu toaletarea sălciilor de pe malul Ghimbașelului. 
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Se cer relații despre proiectul “Esplanada”. Dl. Primar Ionel Fliundra arată consilierilor 

cum se toaletează  sălciile, că există adrese de la Electrica pentru îndreptarea crengilor 

dealungul rețelei electrice, de asemenea pe lângă sălcii cresc și alte buruieni și sunt focare de 

înfecție. 

Pe malul Ghimbășelului este un proiect mai vechi de amenajare a malurilor pentru 

relaxare.  

Astfel se poate observa mai bine depunerea deșeului neautorizat și de asemenea 

construcțiile sau amenajările neautorizate realizate de proprietarii din zonă. 

D-na Sîrbu Carmen Mirela întreabă dacă cei de la RATBV au în intenție să monteze 

automate de vândut bilete. Dl. Primar Ionel Fliundra anunță că s-a discutat la ședința AGA. 

Dl. Vasilache Robert consideră că trebuie anunțați că toaletarea se realizează pe baza 

unui proiect realizat de specialiști. 

Dl. Cătălin Ștefan are câteva întrebări: 

- Când va fi pus la curent cu proiectele demarate în anii anteriori, unii colegi fiind la 

primul mandat. 

Dl. Primar Ionel Fliundra spune că nu prea sunt proiecte vechi de anvergură. Au fost doar 

cheltuieli pe zone de funcționare. Anunță că unele proiecte de amenajare străzi sunt 

avansate la la stadiul de licitare, s-a achiziționat sistemul video la biserică, s-au 

achiziționat întocmirea SF, DALI la extinderea sălii de sport, extindere rețea de apă 

pentru str. Bisericii Române. Pe 2 martie este termen de depunere ofetă la creșă. 

Este demarată procedura de întocmire  DALI-uri la Școala Gimnazială. S-au întocmit 

documente PUZ DN1 și DN 73 B. 

- Consideră că Registrul spațiilor verzi trebuie centralizat. 

Dl. Primar Ionel Fliundra consideră că trebuie egalizată lipsa spațiilor verzi din zonele 

aglomerate cu creearea altora în alte zone. 

- Întreabă în ce stadiu sunt documentațiile DALI pentru amenajare “Moară” în Căminul 

Cultural. Este nedumerit de stabilirea destinației de grădiniță la Căminul Cultural. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că cel care a câștigat DALI la Căminul Cultural nu a 

realizat proiectul, dar s-au purtat discuții cu proiectanții și s-au analizat și alte 

oportunități. 

Dl. Ștefan Cătălin arată că în caerierul Florilor nu sunt semene de circulație. 

Dl. Primar Ionel Fliundra anunță că se intenționează realizarea unui studiu de 

sistematizare a circulației. 

Se întreabă când se vor monta. 

Dl. Primar Ionel Fliundra spune că se vor monta după votarea bugetului. 

Întreabă care este termenul de finalizare PUZ Livadă 3. 

Dl. Primar Ionel Fliundra consideră că Dl. Secretar general poate să dea relații în această 

privință, dar arată că are în intenție reglementarea zonelor nereglementate, exemplificând 

zona de lângă Stadionul de fotbal. 

- Întreabă dacă orașul este interconectat la proiectul Consiliului Județean de piste de 

biciclete. 

Dl. Primar Ionel Fliundra spune că răspunsul îl dă Dl. Viceprimar. 

Întreabă Dl. Ștefan Cătălin în ce stadiu sunt locurile de joacă. 
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Dl. Primar Ionel Fliundra anunță că este gata caietul de sarcini pentru locurile de joacă.  

A purtat discuții și cu o societate care realizează locuri de joacă. Anunță că și pentru 

toaletele publice se lucrează la documentația de achizitie. De asemenea și parcul de lângă 

grădiniță se dorește a fi realizat. 

Dl. Stefan Cătălin întreabă pe președinte care este articolul de lege care interzice 

transmiterea ședințelor live. Consideră că trebuie transmise ședințele live și este legal. 

Dl. Horgoș Vasile cunoaște că odată cu reabilitarea cursului pârâului Ghimbășel s-au 

plantat și sălcii pentru stabilizarea malurilor și cu cerința de a fi toaletate anual pentru 

îngroșarea tulpinilor. De asemenea consideră că în parcul din fața Primăriei, castanii 

trebuie expertizați deoarece pot afecta mașinile din parcare. 

Dl. Primar Ionel Fliundra prezintă modul de toaletare al sălciilor. Anunță că se va realiza 

PUZ zonă centrală care va  stabili cum se va amenaja zona peisagistic. 

Dl. Horgoș Vasile solicită legitimațiile de consilier. 

Dl. Flueraș Marian întreabă în ce stadiu mai este amenajarea intersecției DN1-DJ 103C. 

Dl. Primar Ionel Fliundra anunță că s-au purtat discuții pentru finalizarea ei și că se va 

realiza în regie proprie de CNAIR și va fi deschisă experimental. 

Întreabă dacă se pot amenaja provizoriu niște parcări în zona Str. Bîrsei. 

Dl. Cernea Marian întreabă ce se face cu oamenii care au wc-uri în curte, deoarece 

acestea degajă mirosuri neplacute. 

          Dl. Președinte întreabă dacă mai sunt probleme la ordinea de zi și nemaifiind,  declară 

ședința închisă drept pentru care s-a întocmit prezentul proces verbal spre cele legale.    

 

 

 

                              Preşedinte                                              Secretar general 

                         Cernea Marian                                         Szinatovici Dan 

                           

 

 

 


