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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 31.03.2021 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, Mihai Neagoe, Ștefan Cătălin ( online sincron fiind 

carantinat la domiciliu), Maxim Ștefan, Vasilache Robert Andrei, Tudor George, Sîrbu Carmen 

Mirela, Horgoș Vasile, Petrescu Vlad și Dl. Toth Attila care urmează a fi validat. 

Absenţi fiind: Flueraș Marian (plecat din țară). 

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

Ghimbav din data de 26.02.2021, 

2. Aprobarea Proiectului de ordine de zi, 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Ghimbav nr. 29/26.02.2015 privind acordarea 

pachetului cu alimente „Pentru suflet” – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 

1, 2 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. Ghimbav nr. 106/22.12.2020 privind stabilirea 

taxelor şi impozitelor locale pentru anul fiscal 2021– iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului 

Ghimbav, C1,  

5. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. Ghimbav nr. 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 – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, 

C 1, 

6. Proiect de hotărâre privind scutirea “Fundaţiei pentru Copii Abandonaţi” de la plata 

impozitului pe clădire şi a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 – iniţiator Ionel 

Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 2 

7. Proiect de hotărâre privind scutirea “Fundaţiei Creştine OM România” de la plata impozitului 

pe clădire şi a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 – iniţiator Ionel Fliundra – 

Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 2 
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8. Proiect de hotărâre privind scutirea “Fundaţiei Samariteanul Milos” de la plata impozitului pe 

clădire şi a impozitului pe teren aferent anului fiscal 2021 – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul 

oraşului Ghimbav, C 1, 2 

9. Proiect de hotărâre privind acordare facilităţi fiscal către S.C. ICCO Parc Industrial SRL – 

iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 3 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului burselor şcolare în anul şcolar 2020/2021 – 

semestrul II precum şi a cuantumului acestora – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului 

Ghimbav, C 1, 2 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea neasumării responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia produselor  şi a 

contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative 

aferente Programului  pentru şcoli al României – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului 

Ghimbav, C 2, 3 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării oraşului Ghimbav în calitate de membru la 

Institutul Regiunilor Europene – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dnei Moţătăianu Ioana – Aurelia – iniţiator 

Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

14. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stemate Gabriel – iniţiator Ionel 

Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

15. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stemate Cristian şi a dnei Stemate 

Denisa – Raluca – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Stemate Ion şi a dnei Stemate Lidia – 

iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei dlui Florea Alexe – iniţiator Ionel Fliundra – 

Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

18. Proiect de hotărâre privind apartenenţa la domeniul privat al Oraşului Ghimbav a unei 

suprafeţe de teren – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1 

19.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil în proprietatea Oraşului Ghimbav – 

iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 

20. Proiect de hotărâre privind încheierea unor contracte de asistenţă juridică cu cabinet 

individual de avocatură Durbacă Alexandrina Adina – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul 

oraşului Ghimbav, C 1, 3 

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de delegare a 

gestiunii prin contract de achiziţie publică a activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie 

în oraşul Ghimbav, Regulamentului activităţilor de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în 

oraşul Ghimbav, Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii activităţilor de dezinsecţie, 

deratizare şi dezinfecţie în oraşul Ghimbav, Contractului privind delegarea gestiunii activităţilor 

de dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie în oraşul Ghimbav – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul 

oraşului Ghimbav, C 1, 3 

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei suprafeţe de teren către dna Oancea Cristina – 

iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 3 

23. Proiect de hotărâre privind actualizarea documentaţiei Serviciului de salubrizare a Oraşului 

Ghimbav – iniţiator Ionel Fliundra – Primarul oraşului Ghimbav, C 1, 3 
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24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluţionarea 

cererilor de locuinţe sociale aflate în patrimoniul Oraşului Ghimbav, pentru anul 2021 – 

iniţiatori c.l. Spinean Ionel, Cuşai Daniel, Toader Rausch Adrian, Flueraş Marian şi Maxim 

Ştefan, C 1, 2 

25. Raportul Primarului Oraşului Ghimbav Ionel Fliundra privind starea economică, socială şi 

de mediu pe anul 2020, 

26. Analizare situaţie loturi de teren atribuite în folosinţă gratuită (identificate fără construcţii / 

construcţie în faza de fundaţie),   

27. Depunerea jurământului de către consilierul local Toth Attila al cărui mandat a fost validat 

de către Judecătoria Braşov prin Încheierea civilă pronunţată la data de 08.03.2021, în dosarul 

nr. 4489/197/2021, 

28. Diverse 

          Se trece la punctul 1 

Dl. Ștefan Cătălin solicită ca Dl. Secretar general să completeze întocmai luările de cuvânt sau 

completarea din înregistrările realizate. 

Se supune la vot și cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ( Dl. Maxim Ștefan și Dl. Vasilache 

Robert Andrei) și o abținere (dl. Ștefan Cătălin), se abrobă HCL 20 din 2021. 

          Se trece la punctul 2 

Punctul 23 se retrage și se propune schimbarea cu Proiect de Hotărâre privind acceptarea 

donației D-lui Dragomir Valentin. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 21 din 2021. 

          Se trece la punctul 3 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.2 care propune suplimentarea valorii tichetelor de 

bursă cu 50 lei. Dl Horgoș Vasile întreabă câți beneficiari sunt. 

Se răspunde că au fost 100 de cereri. 

Se supune la vot amendament și cu 13 voturi pentru se aprobă. 

Se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 22 din 

2021. 

          Se trece la punctul 4. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 23 din 2021. 

          Se trece la punctul 5. 

Se prezintă punctul de vedre al Comisiei nr.1 

Dl. Horgoș Vasile întreabă care este beneficiarul, deoarece Consiliul Județean poate întreține 

mai bine drumul decât Consiliul Local, ceasta implică responsabilități și costuri. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că drumul nu a fost întreținut corespunzător de către Consiliul 

Județean și a căzut tot în sarcina autorității să-l repare. Arată că sunt impedimente în a investi în 

acesta și de aceea trebuie trecut în patrimoniu pentru a putea fi iluminat, a avea trotuare, piste de 

bicicliști și alte dotări moderne, acesta fiind poartă către aeroport. 

Dl. Ștefan Cătălin întreabă care este lungimea tronsonului. 

Dl. Primar Ionel Fliundra răspunde că este de la DN1 până la intrarea la Aerotec. 

Dl. Ștefan Cătălin arată că în PUZ Aeroport era prevăzut ca acest drum să fie lărgit la 4 benzi. 
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Dl. Primar Ionel Fliundra arată că este prevăzut un nou drum pe altă locație pentru acces la 

aeroport. 

Dl. Viceprimar Neagoe Mihai arată că în zonă sunt și alți opreratori care deseori au solicitat 

sprijin pentru amenajarea corespunzătoare a drumului. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL 24 din 2021.  

          Se trece la punctul 6. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiilor nr.1 și nr.2 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL 25 din 2021. 

Se trece la punctul 7. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiilor nr.1 și nr.2 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL 26 din 2021. 

          Se trece la punctul 8. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiilor nr.1 și nr.2 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă, se aprobă HCL 27 din 2021. 

Se trece la punctul 9. 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Este invitat Dl. Contabil Șef. Nădălin Zefir. 

În Comisia nr.3 acest proiect a întrunit 4 abțineri, deci nu a fost avizat. 

Dl. Horgoș Vasile arată că în Parcul Industrial  se dorește a se realiza noi investiții și din analiza 

acestei dezvoltări rezultă că aportul la buget este mult mai mare decât scuțirea acordată. 

Se vorbește că mai fac și alte facilități, respectiv grădiniță, dar aceasta va fi pentru angajații din 

Parcul Industrial ICCO, nu pentru utilizarea cetățenilor Ghimbăveni. Se vorbește și că participă 

cu sume la sponsorizarea activității sportive, dar sumele au fost mici și se are în vedere că 

orașul Ghimbav va avea echipă de handbal seniori în divizii superioare. 

Dl. Ionel Spinean arată că trebuie văzute beneficiile pe care le aduce Parcul Industrial și nu la 

valoarea facilităților. Nu trebuie condiționat votul de acordare de sponsorizări. 

Dl. Maxim Ștefan arată că nu a văzut în expunere ce beneficii are ICCO Park, adică cât câștigă 

din chirii și care este profitul lor și dacă au avut de suferit din cauza pandemiei. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că dacă nu era parcul nu erau societățile, iar facilitățile sunt 

prevăzute de legislație. Arată că de-a lungul timpului Consiliul Local a fost alături de mediul de 

afaceri care au sporit bugetul localității. În alte zone sunt dispuși să dea terenurile gratis numai 

să vină dezvoltatorii în zonă. Arată că în anul 2020 impozitul pe clădiri pentru juridic a fost de 4 

milioane de lei, iar impozitul pe salarii mult mai mare , deci sporul la bugetul local de aici 

provine. 

Subliniază că dorește sprijinirea investițiilor și sporirea veniturilor bugetului. 

Dl. Viceprimar Neagoe Mihai arată că a solicitat informații de la Dl. Contabil Șef Cîrstolovean 

Nădălin. Subliniază că valorile prezentate se raportează la salariul minim. 

Dl. Contabil Șef Cîrstolovean Nădălin arată că anul trecut s-a aprobat facilități de 1.300.000 

efective. 

S-au solicitat informații de la ANAF, dar nu se pot furniza pe contribuabil, dar estimează că 

reprezintă aproximativ 9 milioane de lei IVMG provin din Parcul Industrial. 

De asemenea din Parcul Industrial mai vin și veniturile din impozitul pe clădiri, terenuri și 

IVMG furnizat de fostul S.C. Continental S.A care nu este beneficiar al schemei de minimis. 
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Dl. Maxim Ștefan  propune amânarea discuțiilor proiectului până la prezentarea taxelor de către 

ICCO Park. 

Se supune la vot și cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Maxim Ștefan și Ștefan Cătălin) și o 

abținere ( Vasilache Robert Andrei), se aprobă HCL 28 din 2021. 

           Se trece la punctul 10  
Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

S-a propus amendarea proiectului prin creșterea cu 50 de lei a fiecărei categorii de burse. 

La Comisia nr.2 s-a propus amendament ca cei care termină cu media 10 să primească 

300 de lei. Se specifică că pentru aceste categorii intră o altă hotărâre. Astfel se retrage 

amendamentul. 

Se supune la vot amendamentul Comisiei nr.1 care se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 29 

din 2021. 

          Se trece la punctul 11 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiilor nr.2 și nr.3 

Dl. Ștefan Cătălin consideră că primăria poate să-și asume acest proiect nefiind un motiv 

deoarece pe raza localității nu sunt producători agricoli. 

Se supune la vot și cu 10 voturi pentru, 3 voturi împotrivă (Ștefan Cătălin, Maxim Ștefan și 

Vasilache Robert Andrei), se aprobă HCL 30 din 2021. 

           Se trece la punctul 12 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune lavot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 31 din 2021. 

            Se trece la punctul 13 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Dl. Ștefan Cătălin arată că a solicitat prezența unui reprezentant de la Serviciul Amenajarea 

Teritoriului și Urbanism care să explice prevederile PUZ Livadă II. 

Dl. Secretar dă unele lămuriri. 

D-na Arhitect Șef ( care a fost invitată) arată că prin PUZ Livadă II s-au prevăzut niște trame 

stradale și dotări. 

Dl. Ștefan Cătălin întreabă cine și-a luat obligația amenajării străzilor pentru PUZ. 

D-na Arhitect Șef arată că prin PUZ nu a fost stabilită o astfel de responsabilitate, PUZ-ul s-a 

întocmit cu ani în urmă, iar străzile aprobate și donate orașului se modernizează prin grija 

autorității publice. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că în zonă au  fost incepute programe de asfaltare ale străzilor. 

Cu ani în urmă prin asfaltarea prelungirii Str. Unirii Str. Progresului și acesta va continua și cu 

celelalte. 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru se aprobă HCL 32 din 2021. 

             Se trece la punctul 14 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 33 din 2021. 

             Se trece la punctul 15 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 34 din 2021. 
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             Se trece la punctul 16 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 35 din 2021. 

          Se trece la punctul 17 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 36 din 2021. 

Se trece la punctul 18 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și cu 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 37 din 2021. 

Se trece la punctul 19 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Dl. Horgoș Vasile nu este de acord deoarece noul proprietar vrea să vândă terenurile, iar 

Consiliul ar trebui să învestească în amenajarea drumurilor. 

Dl. Ștefan Cătălin este și el de acord cu poziția D-lui Horgoș Vasile și solicită informația 

prevăzută în PUZ, care nu este accesibilă și nu este postat pe site. 

D-na Arhitect arată că nu poate oferii informații, deoarece nu a fost la curent cu ordinea de zi. 

Speculațiile cu vânzarea terenurilor nu au relevanță deoarece trebuie realizate accese la 

drumurile publice pentru terenurile construibile. 

Dl. Ștefan Cătălin propune amânarea până la studierea PUZ-ului. 

Cu 4 voturi pentru și 9 abțineri se respinge. 

Se supune la vot proiectul și cu 8 voturi pentru, 2 voturi împotrivă ( Dl. Horgoș Vasile și 

Cătălin Ștefan) și 3 abțineri ( Maxim Ștefan, Vasilache Robert Andrei, Petrescu Vlad) se aprobă 

HCL 38 din 2021. 

Se trece la punctul 20 

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

Dl. Horgoș Vasile propune prezentarea unui raport cu privire la colaborările anterioare. 

Dl. Ștefan Cătălin întreabă dacă este necesară angajarea unui avocat având în vedere consilierii 

juridici ai primăriei. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că un jurist se ocupă de problemele de impozite și taxe, 

executări, iar celălalt de restul problemelor primăriei, dar sunt unele spețe, care sunt complexe 

și necesită volum mare de timp. 

Dl. Ștefan Cătălin arată că în referat se face referire la un dosar penal. 

Se supune la vot și 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 39 din 2021. 

Se trece la punctul 21 

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

Dl. Horgoș Vasile întreabă când se va scoate la licitație. 

Dl. Primar Ionel Fliundra raspunde că se va face foarte urgent. 

Se supune la vot și 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 40 din 2021 

Se trece la punctul 22 

Se prezintă punctul de vedere al Comisiei nr.1 

Se supune la vot și 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 41 din 2021 

          Se retrage punctul 23 

          Se trece la punctul 24 
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Se prezintă punctul de vedere al Comisiilor nr.1și nr.3 

Se supune la vot și 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 42 din 2021 

          Se trece la punct suplimentar. 

Dl. Horgoș Vasile întreabă unde este terenul. Dl. Secretar general Szinatovici Dan dă răspunsul 

că este cotă din str. Zambilei. 

Se supune la vot și 13 voturi pentru și niciunul împotrivă se aprobă HCL 43 din 2021. 

          Se trece la punctul 25 

Se prezintă Raportul Primarului privind Starea Economică, Socială și de Mediu. 

          Se trece la punctul 26 

Se prezintă referatul Secretarului General cu privire la situația terenurilor atribuite în folosință 

conform Legii nr 15/2003, pe care beneficiarii nu au realizat construcția sau au realizat niște 

fundații a căror Autorizații de Constriure au expirat și prin care se propune retragerea 

drepturilor de folosință gratuită și respectiv anularea contractelor de vânzare cumpărare în cazul 

celor care au înstrăinat. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că situația terenurilor este sensibilă. A intervenit criza și 

consideră că trebuie analizat de la caz la caz și văzut de ce nu au putut realiza decât fundația iar 

la ceilalți să li se retragă dreptul de folosință. Trebuie analizată și situația terenurilor din Livadă. 

Dl. Cușai Daniel arată că are un teren cu acest regim vis a vis și nu va vota pentru a nu avea 

probleme cu vecinul. 

Dl. Viceprimar Neagoe Mihai arată că trebuie avută conștiință și trebuie abordată problema 

rezolvării legale, iar angajamentele să nu constituie paravane pentru alte operațiuni financiare. 

Dl. Ionel Spinean consideră că fundațiile au fost realizate pentru alte scopuri nu cel al 

construirii locuinței. Propune analizarea situațiilor de către comisia de locuințe care să facă 

propuneri de noi condiții de repartizare a terenurilor. 

Dl. Primar Ionel Fliundra propune mandatarea comisiei de locuințe pentru analiza tuturor 

cazurilor și propunerea de proiecte de hotărâri Consiliului Local. 

Dl. Cernea Marian consideră că pe viitor trebuie avută atenție la realizarea locuințelor, 

propunerea unor proiecte tip. 

Se supune la vot propunerea D-lui Primar și în unanimitate se aprobă. 

           Se trece la punctul 27 

Se prezintă încheierea de ședință din 08.03.2021 de la Judecatoria Brașov pentru validarea D-lui 

Toth Attila. 

Dl. Toth Attila depune jurământul în consecință se aprobă HCL 44 din 2021 primind depunerea 

jurământului de către supleantul Partidului Verde dl. Toth Attila. 

Se prezintă adresele ISU Brșov prin care se solicită analizarea transmiterii către MAI a unui 

teren de 700 mp pentru construirea unei subunități ISU și de asemenea solicită demersuri în 

vederea creeării unui acces rutier rapid peste calea ferată între str. Gării și str. Herman Oberth. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că la ieșirea spre Codlea unde se dorește realizarea unui punct 

SVSU ar fi oportun ca învestiția să fie  realizată de ISU. 

Dl. Horgoș Vasile întreabă dacă este pretabil terenul, iar pentru pasaj suprateran peste calea 

ferată consideră că acesta se poate realiza la șoseaua propusă pentru a face legătura între DN1 și 

aeroport. 

Se poartă discuții pentru realizarea accesului și în zona Gării. 
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           Se trece la diverse 

Dl. Ionel Spinean ridică problema persoanelor care dau foc la gunoaie. 

Dl. Viceprimar Neagoe Mihai  face precizare că cetățenii sunt încurajați să colecteze controlat 

deșeurile vegetale. 

Dl. Rauch Toader ridică problema semnalizării la lucrarea giratoriului de pe str.Morii. 

Dl. Drăgan Constantin ridică problema celor care sunt vecini cu zona giratoriului, care nu pot 

parca mașinile în curte și solicită dacă ar avea posibilitatea parcării în zona str. Morii. 

D-na Sîrbu Carmen ridică problema calculării ratei de infectare care afectează mediul de afaceri 

din zonă și creează ambuteiaje. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că acest calcul nu este influențat de autoritatea locală. 

Dl. Cernea Marian întrebă cine a fost în Consiliul Local pentru Situații de Urgență, deoarece 

agenții economici (terase) trebuie să poată funcționa conform Coform HGR. 

Dl Secretar General consideră că trebuie actualizată legislația privind evidența persoanei pentru 

a avea o evidență reală a populației. 

Dl. Viceprimar Mihai Neagoe consideră că hotărârile Consiliului Local sunt în conformitate cu 

prevederile județene și naționale. 

Dl. Ștefan Cătălin întreabă cănd este termenul de finalizare al străzii Gențianei și Zambilei, al 

străzii Lămâiței și Orhideei și când intră în dezbatere bugetul localității. 

Dl. Primar Ionel Fliundra răspunde că trebuie semnat contractul pentru str. Gențianei și 

Zambilei, dar se întârzie deoarece nu toate cotele suprafețe au fost cedate orașului, la str. 

Ohideei și Lămâitei s-au finalizat documentațiile pentru contractarea SF-ului. Bugetul este 

finalizat, săptămâna viitoare urmând a avea discuții pe comisii șă se așteaptă propuneri. 

Face o informare a lucrărilor demarate, stadiul de analiză a ofertelor la construire creșă, stadiul 

de contractare a DALI-urilor la școli, a sistemului audio-video la biserică și a termoschenerelor. 

Dl. Ștefan Cătălin consideră că mai repede de anul viitor nu se vor finaliza lucrările pe străzile 

indicate și consideră că bugetul trebuia afișat pentru consultare. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că așteaptă sumele de la Consiliul Județean. 

Dl. Vasilache Robert întreabă când va fi gata sistemul de transmitere live a ședințelor de 

consiliu. 

Dl. Maxim Ștefan constată cu surprinere că nu se mai parchează pe trotuarele de lângă 

locuințele sociale. 

Dl. Vasilache Robert întreabă de problema autovehiculelor de firmă care blochează parcările. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că sunt probleme cu parcările în zonă și că se lucrează la un 

regulament care să îmbunătățească situația. 

Dl. Horgoș Vasile constată că din cele 20 de investiții enumerate, doar 3 sunt aferente 

Ghimbavului Vechi. Ridică problema oglinzilor stradale, indicatoarelor stradale care se 

contrazic, gunoaiele depozitate lângă puțurile de apă. Din nou ridică problema firelor căzute 

lângă DN1 și Str. Lungă. 

Dl. Maxim Ștefan întreabă despre locurile virane care nu sunt toaletate, întreținute. 

Dl. Petrescu Vlad indică problema craterelor din DN1; întreabă dacă se poate implementa un 

sistem de cursuri pentru tineri pentru recalificare. 
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Dl. Viceprimar Neagoe Mihai anunță că s-a întrunit comisia de circulație și s-au analizat toate 

cererile. S-a verificat în teren marcajele în zona ocolitoare, se lucrează la regulamentul de 

parcare. Anunță că este necesară mutarea a două stații de autobuz, respectiv mutarea de pe str. 

Morii (lângă primărie) pe Str. Lungă și mutarea stației de capăt de pe str. Narcisei pe str. 

Crizantemei (lângă cimitir).  

S-au purtat discuții pentru montarea de automate de bilete. Se lucrează împreună cu Consiliul 

Județean pentru identificare trasee de biciclete. 

Dl Cernea Marian ridică problema trotuarului distrus de pe str. Bîrsei. 

Dl. Primar Ionel Fliundra arată că se va licita autorizarea studiului de fezabilitate la iluminatul 

inteligent și de aceea avut în vedere că se vor face lucrări, se vor face intervenții în zonele foarte 

afectate. 

Dl. Viceprimar Neagoe Mihai  informează  că se va amenaja trotuarul DN 73B intersecția cu 

str. Gențianei. 

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 

                           

 

 

 


