ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat azi 26.11.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12 consilieri, urmând să sosească
dl. Consilier Badea Costică, dl. consilier Șoneriu Olimpiu iar d-na Mărginean
Daniela –Ioana, a încetează activitatea depusă în calitate de consilier local, prin
demisie. Şedinţa este legal constituită şi începe la orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa –Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să faceţi propunere pentru
preşedintele de şedinţă al lunii octombrie.
D-na viceprimar Bratu Cristina- propune preşedinte de şedinţă pe dl.
consilier Paler Lucian Ioan.
Dl. consilier Paler Lucian Ioan- supune spre aprobare:
- procesul verbal din 29.10.2015 - s-a votat cu 12 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Paler Lucian - supune spre aprobare ordinea de zi - şi se
aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Beca Olimpia – mulțumiri din partea Colegiului Tehnic și a
Consiliului de Administrație, pentru toți domnii consilieri care ați reușit ieri să
ajungeți la aniversarea a 60 de ani de învățământ tehnic și profesional.
Deși a fost o acțiune nu foarte amplă meritul este că s-a aniversat acest
moment.
În al doilea rând aș vrea să vă aduc la cunoștinta derularea proiectului celor
două asociații, Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue și Asociaţia de
Prietenie Chevilly – Larue – Victoria. În perioada 9-13 noiembrie a fost un grup de 4
elevi condusi de o profesoară, toți au fost cazați în familii, la fam. Bratu, fam. Bertea
și fam. Baiulescu. A venit și o doamnăcare face parte din asociația frranceză și
chiar punctez aces lucru, veterană în asociația franceză, pe care am prezentat-o și dlui primar, a fost foarte emoționată că a fost primită de către primar.
După întâlnirea cu conducerea orașului ne-am prezentat la conducerea liceului
teoretic unde am au avut loc un schimb de impresii, a fost prezentat copiilor istoricul
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orașului, apoi au asistat la ore de engleză și franceză. După ore am vizitat orașul,
magazinele și am făcut o vizită la biserică, părintele Smădu ne-a primit și ne-a
prezentat icoane pe sticlă, toaca, am urcat și în turnul bisericii de unde se vede foarte
frumos orașul, s-au făcut fotografii.
Apoi la cabinetul medical, a fost un impact atât de puternic al elevilor din
Chevilly – Larue și a membrei asociației când au văzut cât de frumos a fost amenajat
cabinetul medical, cu banii primiți de la primăria din Chevilly.
Toate aceste lucruri, am crezut de cuviință să vi le spun deoarece toate
impresiile pe care copii le-au creat și profesoara coordonatoare, se răspândesc în
Chevilly –Larue prin rândul copiilor și a părinților acestora.
S-a făcut și o vizită în laboratoarele și atelierele școlare, apoi le-au fost
prezentate palatele de la combinat, au pozat sediul administrativ de la Viromet, s-au
dus și la parcul fotovoltaic de la Ucea și au continuat o serie de activități la clubul
elevilor unde ia preluat d-na Camelia Bertea. Miercuri au făcut o excursie la Bran iar
miercuri seara s-a organizat masa festivă unde am avut o surpriză deosebit de
plăcută, am avut 39 de confirmări de participare și în total au fost 47 de persoane, sau dăruit cadouri simbolice.
Joi au reluat activitatea la ore, la fel cu diseminarea rezultatelor, a fost prezent
și postul TV Nova Făgăraș, s-au luat interviuri, impresiile lor au fost foarte bune.
Unul dintre băieți a recunoscut că ia fost frică să vină în România, dar au
plecat cu niște imbresii extraordinare și noi am fost mulțumiți deoarece în 3-4 ani
aproape de 30.000 euro au fost derulați de către asociatia noastră, prin proiecte, bani
veniți de la ei sau parteneriate între asociații și cele două primării.
Au ajuns cu bine în Franța, s-a purtat corespondență cu ei și sperăm în
continuare să colaborăm. Vă mulțumesc.
Dl. consilier Olteanu Viorel – aș avea și eu o întrebare, eu am fost membru în
asociație și de când ați devenit dvs. președintă nu am fost invitat niciodată la aceste
întruniri. Vă rog să analizați, pentru mine a fost un gest oribil, pentru că am mai fost
implicat în această asociație.
D-na consilier Beca Olimpia – îmi pare rău și îmi cer scuze pentru acest
incident, nu este vorba de un gest oribil, deoarece evidența tuturor membrilor există
la șefii de asociații, iar convocarea s-a făcut în baza acestei evidențe, cu prima ocazie
fac această precizare, vom rectifica iar pe viitor nu va mai exista această problemă.
Dl. consilier Molnar Sorin – dl primar eu vin cu aceiași interpelare pe care
am făcut-o acum 2-3 luni, vizavi de trotuarul de la grădinița nr.2.
Dl. primar Cristian Gheorghe – s-au făcut demersuri pentru repararea
acestui trotuar, se va repara, anul acesta, după cum ne permite și timpul.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – vizavi de traversările acelea, dl. primar ați
promis că încercați să le refaceți, dacă nu veți reuși să puneți asfalt, să-l rugați pe
Tăruș să le niveleze măcar.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă nu ar fi nins erau refăcute, s-au început
lucrările pe str. Muncii și sigur se vor repara cît mai curând posibil.
Dl. consilier Olteanu Viorel – referitor la propunerea d-nei Beca ca ghena
de gunoi de la casa de copii să fie dată vecinilor, doresc să-i spun d-nei Beca că
ghena de gunoi s-a făcut cu bani din sponsorizări, este prinsă ca mijloc fix și
propunerea dvs. nu mi se pare bună. A doua problemă, ati afirmat într-o sedinta la
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casa de copii că parcul, care a fost făcut tot din sponsorizări trebuie stricat, aceste
lucruri au fost făcute din sponsorizări și nu mi sa părut un gest frumos să afirmați
aceste lucruri.
Dl. consilier Silaghi Fabian – dores să-l întreb pe dl. primar dacă parcarea de
la Colegiul Tehnic se va amenaja.
Dl. primar Cristian Gheorghe – anul acesta nu este prinsă, trebuie reparată
această parcare, noi am păstrat plăcile de la trotuar, dar ne-am dat seama că nu este
eficient cu plăci și la anul o să reamenajăm parcarea cu beton.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre 1- cu privire la încetarea mandatului de consilier local
al Orașului Victoria a doamnei MĂRGINEAN DANIELA IOANA si vacantarea
mandatului de consilier local.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.165/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la validarea mandatului de consilier
local al Oraşului Victoria a domnului MORARIU ION
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - Datorita incetarii mandatului de consilier
local al Orașului Victoria al doamnei MĂRGINEAN DANIELA IOANA si
ramanerea vacanta a postului de consilier local, acesta poate fi ocupat de catre
supleanti in ordinea in care sunt inscrisi pe liste, daca pana la ocuparea locului
vacant, partidul politic pe lista carora au candidat supleantii, confirma in scris, ca
supleantii fac parte din partidul politic respectiv, prin adresa nr. 185/11.11.2015 s-a
confirmat faptul dl. Morariu Ion este membru al Partidului National Liberal.
Avand in vedere prevederile art. 31 din Legii 215/26.06.2001 administratiei
publice locale, invit comisia de validare a mandatelor, compusă conform HCL1/2012
din Dl. consilier Urdea Gheorghe – președinte, d-na consilier Beca Olimpia –
secretară și dl. consilier Lup Alexandru – membru, pentru a examinarea dosarului
dl. Morariu Ion si a se exprima asupra legalitatii alegerii Dl. Morariu Ion in functia
de consilier al Consiliului Local al Or. Victoria.
Validarea sau invalidarea mandatului de consilier local se face cu votul
deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta.( art.31 din 215/2001)
Dl. consilier Urdea Gheorghe – astăzi în data de 26.12.2015 comisia de
validare aleasă de Consiliul Local Or. Victoria prin HCL nr.1/26.06.2012, în
conformitate cu art.31 din Legii 215/26.06.2001 administratiei publice locale
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confirmă legalitatea alegerii dl. Morariu Ion în calitate de consilier local al
Consiliului Local al Or. Victoria.
Comisia constată că au fost respectate dispozițiile legale și că nu sunt cazuri de
incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea dl. Morariu Ion,
drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – având în vedere avizul pozitiv al comisiei
de validare supunem la vot, validarea sau invalidarea mandatului de consilier local
se face cu votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta.( art.31 din
215/2001).
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.166/2015.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – urmează depunerea jurământului care se va
desfășura după următoarea procedură : o să dau citire jurământului iar dvs. cu mâna
pe Constituție și Biblie o să suneți ”Jur”.
”Jur, să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Orașului Victoria, județul
Brașov, așa să-mi ajute Dumnezeu”
Dl. Morariu Ion – Jur.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – dl. președinte de ședință este invitat să
semneze jurământul alături de dl. consilier Morariu Ion.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – felicitări.
Dl. primar Cristian Gheorghe – vă felicităm în numele Consiliului Local
Victoria și să reprezentați cu cinste cetățenii care v-au ales. În jurul dvs. aveți
consilieri cu experiență de la care aveți foarte multe de învățat iar prin sfaturile lor
puteți acumula experiență. Succes.
Dl. Morariu Ion – vă mulțumesc.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la modificarea componenţei comisiei
nr.2 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/26.06.2012.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Paler Lucian - având în vedere necesitatea completării comisiei
juridice , se propune completarea comisiei cu dl. consilier Morariu Ion, dacă sunt
discuții?
Dl. consilier Lup Alexandru – nu este absolut necesar ca dl. Morariu să
treacă în comisia juridică, poate alege și altă comisie care consideră că este mai
apropiată de experiența dânsului. Este o observație.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să-i acordăm sprijin.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.167/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2015.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.168/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la trecerea unor bunuri din domeniul
public în domeniul privat - Racorduri canal din beton, bazalt, PVC, Reţele de
canalizare şi Cămine canalizare în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi
valorificării acestora.
Avizele comisiilor: C1, C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea făcută,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.169/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la transmiterea dreptului de administrare
în favorul Consiliul Judeţean Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075
Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria pentru finalizarea pocedurilor de
întabulare a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul
Operaţional Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.170/2015.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la acceptarea donatiei bunurilor aparatură medicală, făcută de Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue,
pentru dotarea Cabinetului Medical Şcolar Victoria.
Avizele comisiilor: C1, C2, C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na secretar Tocoaie Gabriela – d-na consilier Beca Olimpia deoarece
dețineți funcția de președinte al Asociației de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue
vă rog să nu votați, vă mulțumesc.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.171/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional
la contractul de ocupare loc public nr.13657/29.12.2014 cu privire la modificarea
Cap.I – părţile contractante şi a art.3 Cap.III – termenul de ocupare
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.172/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea completării şi modificării
listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 10 poziţii precum şi
majorarea valorii a 8 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului
public.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.173/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul
Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la abrogarea pct.5.7 Cap.5Drepturile şi
Obligaţiile Comodantului şi completarea Cap.6 Drepturile şi
Obligaţiile Comodatarului cu un nou punct.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri ( dl. consilier Molnar Sorin și dl.
consiler Ciceu Adrian) devenind Hotărârea Consiliului Local nr.174/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru
închirierea Sălilor de Sport ce aparţin domeniului public al Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabil cu discuții.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.175/2015.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la acordarea dreptului către Clubul
Sportiv Chimia Or.Victoria în calitate de administrator al bunurilor publice date în
folosinţă gratuită în baza contractul de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 de a
organiza licitaţie publică privind închirierea Sălii de Sport din str.Primăverii nr.1-3
precum şi a altor spaţii disponibile din incinta Bazei Sportive
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile .
Dl. consilier Lup Alexandru – de ce nu are voie să administreze bunurile?
Am dat acest drept prin contractul de administrare, acum vin și aprob să închirieze?
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D-na viceprimar Bratu Cristina – nu are voie să închirieze bunurile date în
administare decât cu acordul consiliului local, nu ese vorba de inchirierea sălii de
sport pentru o oră ci pe termen mai lung. Bunurile care exced activității clubului pot
fi inchiriate iar 50% din chirie se face venit la bugetul local.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri ( dl. consilier Molnar Sorin și dl.
consiler Ciceu Adrian), devenind Hotărârea Consiliului Local nr.176/2015.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de comodat Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la
modificarea pct.1 al anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al
Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului
de învătământ la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucărilor de
reparaţie capitală a instalaţiei electrice efectuate la clădirea Liceului Teoretic
I.C.Drăguşanu precum şi prelungirea duratei de funcţionare a clădirii cu încă 20 de
ani.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea
Consiliului Local nr.177/2015
Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei
imobilului teren în suprafaţă de 100 mp înscris în CF 100272 nr.topo/nr.cad.100272
şi a construcţiei edificată pe acesta din prestări servicii în prestări servicii şi locuinţă.
Avizele comisiilor: C1 ,C2- aviz favorabil cu discuții , C3, C4, C5 – avize
favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.178/2015
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional
la
contractul
de
închiriere
spaţii
proprietate
publică
nr.8693/62RC/29.10.2008 cu privire la completarea art.2 Cap.II – obiectul
contractului şi a art.3 Cap.III – termenul de închiriere
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.179/2015
Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea concesionării directe de
teren fără licitaţie publică cu plata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 101 mp
situat în str.Tineretului nr.4 cu destinaţia “Constructie anexă centrală termică” şi
întocmirea documentaţiei cadastrale pentru primă înscriere a terenului de 101 mp.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.180/2015
Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la modificarea şi completarea art.2 din
HCL nr.96/30.10.2014.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Paler Lucian – deoarece avem să propunem un alt membru in
comisia de evaluare și selectionare a proiectelor pentru finantările nerambursabile din
fondurile bugetului local al Or. Victoria, în locul d-nei Mărginean Daniela , vă rog
să faceți propuneri.
D-na consilier Beca Olimpia – il propun de dl. Badea Costică;
Dl. consilier Molnar Sorin – il propun pe dl. Morariu Ion,
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi ”pentru” în favoarea d-lui consilier
Morariu Ion și 3 voturi ”pentru” în favoarea d-lui Badea Costică.
În urma rezultatului obținut comisia se completează cu dl. consilier Morariu
Ion.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea
făcută, acesta fiind adoptat cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.181/2015
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
preţurilor unitare de vânzare/concesionare (fara TVA) pe zone, a terenurilor
proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.182/2015
Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la avizarea Statului de funcţii din
sectorul extrabugetar pentru perioada 01.11.2015 – 01.11.2016 la Colegiul Tehnic
“Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.183/2015
Proiect de Hotărâre nr.20- privind instituirea taxei speciale de salubrizare in
cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract de prestări servicii din
Orașul Victoria si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei
speciale de salubrizare.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.184/2015
Proiect de Hotărâre nr.21- Privind aprobarea Regulamentul pentru stabilirea
programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și
a celor destinate recreerii și divertismentului care își desfășoară activitatea pe raza
orașului Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Badea Costică- doream să vă intreb de unde ați luat cadrul
acestui proiect de hotărâre, este fundamenta pe o lege? Sunt anumite activități
comerciale care nu se încadrează în regulament.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – pentru stabilirea programului de
funcționare al unităților comerciale de alimentație publică, nu avem prevăzut un
Regulament cadru, conform HG nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și
serviciilor de piață, consiliul local poate stabili orarul de funcționare prin
regulamente elaborate, pentru exercitarea activității comerciale.
Alimentația publică nu am cuprins-o în acest regulament pentru că am
considerat că nu este cazul, toate alimentările au un program mai redus, cel târziu
până la ora 10 seara, nu se pune problema ca activitatea desfășurată să fie un
disconfort pentru cetățeni. Și atunci acest regulament este prevăzut pentru agenții
economici care desfășoara activități în regim de restaurant, cluburi, discoteci, terase,
grădini de vară, care prin activitatea desfășurată, de exemplu: muzica după o
anumită oră ar putea creea un disconfort pentru localnici.
Dacă se consideră necesar, se pot propune amendamente cu privire la
regulament.
Noi am prevăzut ca in unitățiile în care cadrul ambiental este completat de
muzică, aceasta să fie permisă până la ora 23, iar după această oră clienții pot fi
serviți în continuare fără muzică. S-a specificat și faptul că unitățiile care
funcționează cu profil de cluburi, discoteci pot funcționa cu program prelungit sau
non-stop în anumite condiții și anume dacă sunt amplasate la o anumită distanță de
locuințe, dacă sunt izolate fonic, dacă au personal de ordine, ect.
Normal, dacă luăm în considerare prevederile Legii 61/1999, ora 10 este
reperul pentru liniștea publică, noi in Victoria nu prea avem multe localuri care ar
putea deranja iar acest regulament am încercat să-l adaptăm la orașul nostru.
Dl. consilier Badea Costică – spre exempu grădina de vară din centru, mă
deranja cînd stăteam în oraș.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – pentru acest aspect am propus programul
pentru grădinile de vară până la ora 12, iar după această oră se mai poate consuma
dar fără muzică. Se pot face propuneri de îmbunătățire, acest regulament poate fi
completat, modificat adaptat la condițiile orașului nostru, după cum considerați.
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Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.185/2015
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi
casării obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na consilier Beca Olimpia – am o întrebare , cum se produce distrugerea
acestor bunuri? Mai stie cineva unde sun bunurile de la spital?
D-na viceprimar Bratu Cristina – există o comisie de inventariere și
propunere a scoaterii din funcțiune și casare, iar în urma aprobării casării o altă
comisie va casa aceste bunuri, deci mai intâi se face inventarul bunurilor se aprobă
casarea si apoi se distrug.
Dl. primar Cristian Gheorghe – toate bunurile care au fost la spital sunt
inventariate, se află in centralele noastre termice.
D-na consilier Beca Olimpia -asta intreb, cine le vede?
Dl. primar Cristian Gheorghe – comisia de inventariere care este desemnată
prin dispoziția primarului. Pe baza datelor existente in contabilitate se ia termenul de
funcțiune al bunurilor, care este depășit, pentru că fiecare mijloc fix are o durată de
funcționare. Comisile sunt diferite, iar din comisii fac parte și consilieri.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.186/2015
Proiect de Hotărâre nr.23- Cu privire la aprobarea numărului de burse şi
cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul
Victoria aferente anului școlar 2015/2016
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.186/2015
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20,15

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PALER LUCIAN IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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