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PROCES VERBAL
Încheiat azi 05.03.2015 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12 consilieri, lipseşte motivat
un nr.de 3 consilieri - dl.cons.Lup Alexandru,
d-na.cons.Beca Olimpia
şi
dl.cons.Şoneriu Olimpiu.
Şedinţa este legal constituită şi începe la orele 19.
D-na.secretar Tocoaie Gabriela – dăm cuvântul d-lui consilier Ciceu
Constantin Adrian care este președinte de ședință al lunii martie
Dl. consilier Ciceu Adrian- 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 - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2015.
Dl. consiler Molnar Sorin – aș dori să fac un amendament: Să intre pe reparații
trotuare și aleea care face legătura dintre str. M Eminescu și str. Stadionului, deoarece
este stricată și când plouă se strânge apă iar copii se udă la picioare , când merg la
grădiniță.
D-na viceprimar Bratu Cristina – la capitolul 8402 – transporturi, avem reparații
acces imobile trotuar M. Eminescu și Victoriei și să cuprindem și reparații acces
Grădinița nr. 2 din str. M Eminescu și str.Stadionului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – acest amendament este bine venit, aleea
respectivă trebuie reparată, o să cuprindem în buget suma necesară efectuării acestei
lucrări.
Dl. consilier Badea Costică – aș dori să pun și eu o întrebare executivului, la ce sau gândit când au trecut suma de amenajare piață?
D-na viceprimar Bratu Cristina – avem un proiect de amenajare piață care
presupune atât amenajarea de tarabe, copertine și reparațiile care se impun la clădirile

noastre, la garduri și amenajarea platoului pieței. Proiectul există, mai trebuie reparat și
canalul acela care trece prin piață, vom scoate la concesiune și acele parcele pentru
construirea chișcurilor după proiectul impus de noi, deci toată piața va fi renovată.
D-na consilier Mărginean Daniela – la execuție străzi și aleei pietonale Badea
Cîrțan din ce rețin eu este cartierul nou zona străzii Salcâmilor, iar str. Badea Cîrțan nu
era cea care contunuă str. Salcâmilor?
Dl. primar Cristian Gheorghe - s-a strecurat o greșeală, este vorba de str. Mircea
Eliade.
D-na consilier Mărginean Daniela – deoarece nu are rost să facem străzi acolo
unde nu s-au vândut parcele. Trebuie modificat.
Dl. primar Cristian Gheorghe – d-na consilier, la dezbaterea publică au
participat dl. Țerbea Roman și dl. Neagoe și s-a discutat să se execute lucrarea pe toată
strada M. Eliade și se întoarce pe str. Badea Cîrțan, deoarece și pe această stradă s-au
cumpărat două parcele. S-au cuprins sume pentru bordurarea și balastarea străzii, doar
atât putem să facem anul acesta.
D-na Codrea Victoria – în lista de investiții este cuprinsă str. Mircea Eliade, vom
corecta.
D-na consilier Mărginean Daniela – în zona Pieței, aveți cuprins amenajare
parcare, la ce parcări vă referiți , mai exact și dacă aveți în vedere acel teren care este
acum închis, unde este târgul? A fost anul trecut o solicitare pentru cumpărarea acelui
teren în vederea amenajării unei parcări, dar proiectul a fost respins.
Dl. primar Cristian Gheorghe – este un proiect ce prevede extinderea str. Albota
iar trotuarul va fi îngustat și se vor executa parcări în lungul străzii. Prin această lucrare
vom descongestiona acea zonă, deoarece pe str. Albota sunt multe mașini parcate pe
trotuarul existent.
Pentru terenul la care a-ți făcut referire nu au mai fost cereri, noi am fi dorit să
dezmembrăm acel teren în două parcele, una să rămână cu destinația de târg iar pe
cealaltă să se amenajeze parcare. Am analizat posibilitatea de a amenaja o parcare în
zona respectivă, vom retrage gardul cu 4 m iar pe terenul rezultat vom amenaja parcare
pentru aproximativ 15 mașini. Această parcare se va executa împreună cu lucrarea din
strada Albota, sunt sume cuprinse în buget pentru aceste lucrări.
D-na Codrea Victoria – având lucrări cuprinse pe strada Pieței putem cuprinde în
același proiect și această lucrare.
D-na consilier Mărginean Daniela – aș mai avea o propunere, la capitolui
locuințe, servicii și dezvoltare publică, aveți un SF pentru reabilitare și modernizarea
iluminatului public, dacă doriți cu acest SF să cuprindeți tot, inclusiv renunțarea la stâlpi
sau doar efectiv efiencietizare?
D-na viceprimar Bratu Cristina –prin acel studiu dorim să vedem care vor fi
posibilitățile de finanțare, dacă vor exista, în ce condiții și ce presupune Ghidul , să putem

ști ce trebuie să facem. Dacă vom putea accesa fonduri pentru iluminat public vom face
SF-ul.
Dl. primar Cristian Gheorghe – era vorba de o documentație tehnică de execuție
pe care am făcut-o, iar ca să obținem fonduri structurale este nevoie de SF și atunci noi
am cuprins și acest studiu pentru a ne putea fi mai eficienți atunci când va fi nevoie. D-na
consilier Mărginean Daniela – eu aș fi propus să începem etapizat, pe străzi , cu
înlocuirea becurilor și executate acestei lucrări de la bugetul local.
Dl. primar Cristian Gheorghe – lămpile care sunt acum nu pot suporta becurile
cu led, lămpile cu led sunt speciale nu se pliază pe ce avem. Am purtat discuții pe această
temă, pentru a începe cu câteva străzi, dar nu am știut ce sumă să cuprindem, la
următoarea rectificare de buget vom putea veni să cuprindem un proiect special doar
pentru începerea lucrărilor pe anumite străzi, dar cu lămpi cu leduri cu tot pentru că altfel
nu există soluție.
Dl. consilier Olteanu Viorel – dacă există în acest an posibilitatea să reparăm
drumul DJ 105, de la poarta combinatului ce duce spre Sâmbăta?
Dl. primar Cristian Gheorghe – acolo nu avem o expertiză, dar prin lucrările de
reparații care le vom face pentru drumuri, vom putea repara acel drum până la pod,
pentru că acolo este granița noastră. Vom repara cu beton, ca cel puțin pe zona noastră să
fie circulabil. Iar drumul care pleacă spre Sâmbăta este cuprins de Consiliul Județean
pentru asfaltare și atunci partea noastră va fi și ea cuprinsă în acea lucrare.
Dl. consilier Badea Costică – s-au alocat sume pentru Casa de Cultură, sunt
cuprine sume doar pentru utilități?
Dl. primar Cristian Gheorghe – La Casa de Cultură, după proiectare și după
devizul care s-a făcut urma ca noi să venim cu o sumă, care a fost și aprobată, de 9
miliarde lei, ce depășea suma respectivă s-a adus așa cum a fost angajamentul meu, suma
totală este de 13 miliarde, 7,2 miliarde au fost aduse de la Consiliul Județean, iar din
venitul propriu sunt 5 miliarde pe care trebuie să le cuprindem fiind partea noastră de
cofinanțare pe care trebuie să o achităm. S-a făcut o recepție, majoritatea lucrărilor sunt
înbunătățite, mai sunt lucrări pentru care noi nu suntem de acord până să o preluăm și
anume izolația acoperișului, izolație care costă foarte mult și atunci am cerut , pe baza
unei expertize tehnice, să inundăm terasa respectivă, pentru verifica calitatea lucrării.
Garanția pentru lucrare nu este ridicată, pentru că nu s-a semnat procesul – verbal
de recepție finală.
Dl. consilier Badea Costică – nu văd sume la cheltuieli salarii pentru club, nu
aveți de gând să angajați anul acesta?
Dl. primar Cristian Gheorghe – am avut și acest lucru în vedere, s-a modificat
organigrama și vom putea face angajări, cheltuielile de personal sunt cuprinse pe
totalcheltuieli de personal.
D-na viceprimar Bratu Cristina – doresc să fac o pecizare, ați văzut la anumite
lucrări de investiții trecută o sumă și pe urmă trecută altă sumă x 3 ani, odată început un

proiect cu valoare mai mare este împărțit în 4 ani, anul acesta se va executa în măsura în
care avem fonduri iar acel proiect va fi continuat obligatoriu in anii următori.
D-na consilier Mărginean Daniela – aș veni cu o propunere la Grădinița cu
program prelungit, văd că nu au cerut, dar au nevoie de așa ceva, aș suplimenta la bunuri
de natura obiecte de inventar cu 6000 lei pentru jocuri didactice și jucării, cele pe care le
au sunt vechi.
D-na Codrea Victoria – pot achiziționa din venituri proprii.
Dl. primar Cristian Gheorghe – față de proiectul de buget în care era cuprinsă
suma de 10.000 lei s-a mai suplimenta cu suma de 10.000 lei, pentru reparații și
conducerea a fost mulțumită, anul trecut clădirea a fost renovată. S-au cuprins sume așa
încât instituțiile să poată funcționa și să-și poată obține avizele necesare pentru
funționare. Deci din sumele cuprinse pentru Grădiniță, pot achiziționa ce au nevoie.
Dl. consilier Ciceu Adrian – supunem la vot amendamentul formulat de către dl.
consilier Molnar Sorin :
- reparații trotuar intrare din str. M Eminescu spre str. Stadionului.
Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio
abținere.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.37/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din
HCL nr.11/23.02.2015 cu privire la constituirea comisiei care se va ocupa de
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare prin licitaţie
publică deschisă/negociere directă, conform procedurilor prevăzute de HG
717/2008.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – având în vedere adresa nr.
2319/2461/03.03.2015 a Consiliului Județea Brașov cu privire la desemnarea a doi
reprezentanți în comisiile de licitație în vederea organizării licitației cu privire la
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și canalizare precum și
concesionarea prin licitație publică deschisă – gestiune delegată- a serviciului de
transport local al Or. Victoria, s-au desemnat:
- dl. Ghegher Mircea – consilier in cadrul Compartimentului Investiții, Urmărire
Contracte și Lucrări, pentru licitația publică cu privire la delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare prin licitaţie publică deschisă/negociere
directă, conform procedurilor prevăzute de HG 717/2008,
- dl. Sofariu Marius, consilier în cadrul Unității Județene pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, Autoritate de Transport Județean de Persoane,
pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport local din Or.Victoria prin

licitaţie publică deschisă/ negociere directă, conform procedurilor prevăzute din Ordinul
263/2007.
Dl. consilier Ciceu Adrian - vă rog să faceți propuneri pentru alegerea a doi
membri pentru comisie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – fiind vorba de serviciul alimentare apă și
canalizare e bine să fie și doi specialiști și putem să propunem persoane și din afara
Consiliului Local îl propun pe dl. Borha Traian și din rândul consilierilor locali îl propun
pe dl. consilier Miclea Ioan.
Dl. consilier Ciceu Adrian - conform regulamentului se trece la vot secret și se
votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere pentru dl. Borha Traian și
12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere pentru dl. consilier Miclea Ioan.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările formulate și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.38/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la modificarea şi completarea art.1 din
HCL nr.14/23.02.2015 cu privire la constituirea comisiei care se va ocupa de
delegarea gestiunii serviciului public de transport local din Or.Victoria prin licitaţie
publică deschisă/ negociere directă, conform procedurilor prevăzute din Ordinul
263/2007.
Dl. consilier Ciceu Adrian - vă rog să faceți propuneri pentru alegerea a doi
membri pentru comisie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – propun pe d-na consilier Mărginea Daniela și
pe dl. consilier Silaghi Fabian.
Dl. consilier Ciceu Adrian - conform regulamentului se trece la vot secret și se
votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere pentru d-na consilier
Mărginea Daniela și 12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere pentru dl.
consilier Silaghi Fabian.
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările formulate și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă nicio abținere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.39/2015.

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CICEU CONSTANTIN ADRIAN
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Încheiat azi 26.03.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14 consilieri, lipseşte motivat
dl.cons.Paler Lucian. Şedinţa este legal constituită şi începe la orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela – secretar or. Victoria – îi dăm cuvântul dl. consilier
Ciceu Adrian care este președintele ședinței de astăzi.
D-na viceprimar Bratu Cristina – Consiliul școlar împreună cu d-șoara
profesoară Racu Maria, de la Liceul Teoretic IC Drăgușanu, aici de față, doresc să ne
facă o invitație.
D-șoara Racu Maria – în această seară sunt alături de elevii care fac parte din
Consiliul elevilor de la Liceul Teoretic IC Drăgușanu care și-au dorit să vă invite să
participați la activitățile desfășurate în săptămâna - școala altfel - din perioada 06.0410.04, sunt câteva activități general prezentate care conțin anumite teme și totodată
elevi și-ar dori ca pe viitor să existe o colaborare între consiliul școlar și dvs în, calitate
de consiliul local.
Consiliul elevilor dorește să participe la o ședință în care să ne putem prezenta
activitățile desfășurate de noi, eu consider că ar fi un moment oprtun , să ne cunoaștem,
pentru că ei sunt, tinerii, elevi, cu rezultate foarte bune la învățătură, chiar olimpici,
astăzi lipsește eleva care va reprezenta județul Brașov la Olimpiada de biologie pe tară,
Alexandra Baiulescu, considerăm că această întâlnire este benefică pentru liceeni.
Astea ar fi dorințele noastre, vă mulțumim pentru timpul acordat.
D-na viceprimar Bratu Cristina – doresc să adaug doar cîteva cuvinte la ceea
ce a spus d-șoara profesoară, la întâlnirea de lucru cu privire la strategia de dezvoltare
a orașului acești elevi și-au exprimat această dorință de a veni în consiliul local și a
discuta cu dvs, eu am propus să facă o adresă în acest sens urmând ca noi să le
comunicăm când doriți să aibă loc această întâlnire. Dacă sunteți de acord să stabilim o
ședință ordinară sau extraordinară ca noi să știm cum să organizăm această întâlnire.
Dl. consilier Lup Alexandru – bănuiesc că nu trebuie să fie o ședință ci o
întâlnire amicală unde să se poată dicuta liber.
D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a vrut o ședință în care să punem un
proiect pe ordinea de zi să-l dezbatem, să discutăm pe lângă prezentarea pe care ei o
vor face.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu le-am sugerat să vină cu o inițiativă de
proiect
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D-na consilier Mărginea Daniela – dvs doriți să faceți o demonstrație a
activității consiliului local ?
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu le-am sugerat să vină cu o inițiativă de
proiect și pe marginea acestui proiect să se poarte discuții.
Dl. consilier Lup Alexandru – dacă doriți discuții în cadrul unei ședințe ne
supunem regulamentului de desfășurare a ședințelor, nu avem grade de libertate prea
multe, nu se pot purta discuții prea multe
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă se pune un proiect pe ordinea de zi acesta
trebuie dezbătut și dus la îndeplinire, haideți să ne documentăm și când avem un
proiect care se pretează pentru această dorință a elevilor o să vă invităm să participați.
D-șoara Racu Maria – acest lucru ne dorim, pentru că elevi participă la diverse
acțiuni ce vizează comunitatea, de exemplu și în săptămâna școala altfel, avem acțiuni
de ecologizare, care se face anual și ar fi interenant să fie un schimb de experiență între
generații.
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu aș propune alftel , să vedem cine participă
ca invitați la săptămâna școala altfel, fiecare reprezentant al consiliului local sau
administrației publice locale să noteze problemele care le-am putea discuta în cadrul
intâlnirii.
D-na consilier Beca Oplimpia – derulându-se discuțiile mă gândesc că este
benefic pentru copii să asiste la o ședință a consiliului local, care se va desfășura
conform regulamentului văzând ce înseamnă un proiect de hotărâre, faptul că primarul
este principalul inițiator al proiectelor de hotărâri, ca și viceprimarul și consilierii, sunt
interpelările sunt diversele, ei atunci la următoarea întâlnire cu noi pot să vină cu un
model de proiect care i-ar interesa pe ei și acela să-l dezbatem, ca și când am fi un
consiliu local lărgit, aceasta este opinia mea.
Dl. consilier Olteanu Viorel – când eram primar exista o activitate desfășurată
de elevi Primăria Juvenilă, în cadrul căreia erau organizați după modelul autorității
locale și ale consiliului local, o activitate foarte îndrăgită de elevi la vremea respectivă,
elevi învățau pe concret modul de desfășurare al ședințelor consiliului local, veneau cu
propuneri, iar acestea se aducea la cunoștința directorilor de școli. În esență este o
activitate care vă ajută să știți să formulați o adresă, să faceți o propunere în scris și să
vă susțineți anumite probleme pe care le aveți.
D-na viceprimar Bratu Cristina – deci urmează să ne aduceți la cunoștință
data la care ne putem întâlni.
D-șoara Racu Maria – noi am venit și pentru a vă invităm să participați la
activitățile pe care le vom desfășura în cadrul școala altfel și vă mulțumim pentru
primire și vă urăm succes în activitate.
Dl. consilier Ciceu Constantin Adrian supune spre aprobare:
- procesul verbal din 26.02.2015 - s-a votat cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, o abţineri.
- procesul verbal din 05.03.02.2015 - s-a votat cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, o abţineri.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă îmi permiteți, să retrag de pe ordinea
de zi Proiectul de hotărâre nr. 15 - Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria
ca şi coorganizator al acţiunii - “Campionatul naţional de Karate Skip” împreună cu
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Clubul Sportiv Karate Viromet Victoria deoarece Clubul Sportiv Karate Viromet
Victoria, în colaboroare cu Sport Club Oraș Victoria și Federația Română de Karate,
organizează “Campionatul naţional de Karate Skip” pe data de 02.05.2015, iar suma
necesară va fi asigurată de către Clubul Sportiv Karate Viromet Victoria din
sponsorizări – 5000 lei și finanțare de la Asociația sportivă – 5000 lei, din programul
competițional 2015.
Dl. consilier Ciceu Constantin Adrian - supune spre aprobare completarea
ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:
- Proiect de Hotărâre – Cu privire la aprobarea radierii dreptului de administrare
operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria din CF 100647 nr.cad.100647
Dl. consilier Badea Costică – d-nule președinte doresc să vă aduc aminte că este
o încălcare a regulamentului și dacă tot perseverăm așa ar fi mai bine să nu mai avem
regulament și să mergem după bunul plac.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – am fost de acord cu suplimentarea ordinei
de zi pentru că sunt și cazuri când se impune.
Dl. consilier Ciceu Constantin Adrian - supune spre aprobare introducerii
pe ordinea de zi aproiectului nr. 27 - şi se aprobă cu 11 voturi pentru, două
împotrivă, o abţineri.
Dl. consilier Ciceu Constantin Adrian - supune spre aprobare ordinea de zi
cu completările aduse - şi se aprobă cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, două
abţineri.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Molnar Sorin – aș dori să intreb executivul ce se construiește ,
lângă servis?
Dl. primar Cristian Gheorghe – acel teren a fost scos la licitație, l-a obținut fiul
dl. Olteanu și se construiește un depozit de materiale de construcții.
Dl. consilier Badea Costică – aș vrea să fac un apel către executiv dacă poate să
intervină la autoritatea care deține salvarea, la ambulanță există un singur echipaj și
dacă sunt mai multe urgențe nu se poate răspunde în timp util, deci să se suplimenteze
cu un al doilea echipaj, pentru că cei de la SMURD au alt statut, ei intervin în caz de
accidente cu paramedici, au descarcerarea nicidecum nu intervin în caz de prim ajutor.
Dl.primar Gheorghe Cristian – o să facem facem o adresă.
Dl. consilier Badea Costică – a doua problemă, s-a demolat clădirea de pe
Aleea Uzinei, unde au fost locuințele acelea, au rămas deșeuri de construcții.
Dl.primar Gheorghe Cristian – chiar astăzi am pus în discuție această
problemă, se va face curățenie, prin lucrările pe care le avem acum, putem lua o mașină
să cărăm molozul de acolo.
Dl. consilier Badea Costică – ar mai fi o problemă, cu câinii comunitari, iar sau înmulțit peste măsură.
Dl.primar Gheorghe Cristian – am avut campanie de strângere, am adunat 30
de câini, dar se ascund, s-au adunat câte 15 câini pe campanie dar nu au putut prinde
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mai mulți că nu i-au găsit, credem că sunt persoane care îi alungă, că nu îi găsim pe
străzi.
Dl. consilier Badea Costică- o ultimă problemă, clădirea de pe str. Stadionului,
nr. 12, aici lângă primărie, în spatele clădirii sunt gunoaie aruncate și clădirea este
foarte degradată pe exterior și sunt clădirile noastre.
Dl.primar Gheorghe Cristian – se va face igienizare iar pentru reparații sau
prevăzut sume în buget pentru toate clădirile noastre, abia a venit aprobat bugetul de la
Brașov și nu a fost timp necesar să organizăm licitații.
Dl. consilier Badea Costică- am participat din partea consiliului local în
consiliul de administrație la Colegiul Tehnic și am fost total dezamăgit și doresc să vă
informez și pe dvs. de rezultatele elevilor la simularea pentru bacalaureat, un singur
elev a obținut nota de trecere, dacă vă spune ceva calitatea învățământului în Victoria...
nu știu rezultatele la Liceul Teoretic, dar pentru mine a fost o dezamăgire.
D-na consilier Beca Olimpia – nu se compară școlile este vorba și de nivelul
copiilor. Analizați ce înseamnă liceu de meserii și liceu teoretic.
Dl. consilier Micle Ioan – anul trecut la Liceul Teoretic procentul la simulare a
fost de 47% iar în vară promovabilitatea a fost de 100%, subiectele au fost foarte grele
la simulare, acest lucru l-au spus și profesorii.
Dl. consilier Lup Alexandru – prima problemă, la Policlinică, s-a făcut o treabă
bună, s-a reabilitat clădirea dar mai există lucruri care se pot face, lipsesc capacele de la
doze, acest lucru poate fi făcut și de către electricianul din primărie și protecția muncii
cere treaba aceasta.
Tot la policlinică ma deranjat reclama care a apărut pe gemul de la ușa
principală, pentru un doctor din Brașov, nu mi se pare corect dacă vrem să facem
reclame să facem pentru medicii de aici, se murdăresc geamurile iar apoi să plătească
pentru reclamă.
O a doua problemă clăderea centralei CT2 de pe str. Victoriei, am fost sesizat a
doua oară, se dărâmă un perete și în acel loc se joacă copii, să nu avem probleme.
Trebuie luată o hotărâre în legătură cu acea clădire, am avut o solicitare pentru servis,
prețul a fost prea mare și nu a mai fost interes.
Dl.primar Gheorghe Cristian – avem o evaluare făcută la această centrală, 23
mii euro, nu cred că o să avem persoane interesate la acest preț.
D-na cons. Mărginean Daniela – legat de florile care se plantează în acest
sezon aș dori să dati o atenție deosebită, florile să fie comandate din timp și eventual
într-un stadiu de dezvoltare mai mare și de asemenea poate puteți fi mai generoși să
avem mai multe flori pe mp.
În legătură cu ce spunea dl. Badea nu știu in ce măsură putem face noi asta dar
este o problemă de interes local, referitor la școli, la un moment dat s-a pus accent pe
școala profesională, liceul respectiv a avut mulți ani clase profesionale, chiar lipsesc pe
piata muncii oameni calificați, toți copii sunt îndrumați să meargă la profile umane sau
reale, nu mai găsești un electricial de meserie sau altă persoană calificată, găsești doar
persoană care se pricepe. Dacă s-ar purta discuții cu liceul respectiv cu atât mai mult cu
cât au fost cadrele didactice la o ședință și se pare că anumite posturi sunt in pericol
tocmai pentru că sunt elevi puțini, poate că dacă ar reevalua situația și piața munci să se
reorienteze.
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D-na viceprima Cristina Bratu – noi ca și autoritate locală am mijlocit întâlniri
cu agenții economici, însă școala este condiționată la acest moment să organizeze
clasele pe profilul pe care are acreditori iar petru a se acredita au nevoie de dotări. În
momentul în care niciun agent economic nu și-a luat un angajament vizavi de această
problemă sau nu a solicitat a forță de muncă într-un anumit domeniu.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – până în acest an am avut un sistem mai
defectuos iar rezultatele le-am văzut cu toții. Din acest an este o clasă de profesională și
o clasă de liceu, pentru anul viitor este aceași formulă, noi credem că raportul optim
este 2 clase de profesională și 2 de liceu, este profil de turism și comerț și de servicii,
mecanică și protecția mediului, putem rula 4-5 meserii dar la două clase se pot face
prin rotație la doi ani. A fost lipsă de școală profesională pentru că legislația prevedea,
la un moment dat, să se încheie contract cu partenerii economici, ori toate demersurile
făcute au rămas la nivel de discuți, nu au fost de acord să încheiem parteneriate, acest
lucru însemna ca elevi să facă practică în untate iar la terminarea școlii să aibă un
contract de 5 ani.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea contului anual de
execuţie pe surse de finanţare şi a situaţiilor financiare pe anul 2014.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse,
acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr. 40/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1
„Sfântul Ilie” pentru reabilitarea lacaşului de cult– reparaţii la acoperiş şi
reabilitare termică tavane.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – fiindcă proiectele de hotărâri de la 2 la 6 sunt
cu aceiași temă propunem o analiză comună a acestor proiecte, este vorba de împărțirea
sumei de 30.000 lei prevăzute la capitolul culte.
Propun suma de 8000 lei pentru fiecare solicitant ai proiectelor 2,3 și 4 și suma de 3000
lei pentru solicitanții proiectelor 5 și 6.
D-na consilier Mărginean Daniela – eu nu sunt de acord cu împărțirea aceasta
echitabilă, trebuie luat în vedere și necesitatea fiecăruia. Sunt proiecte pentru bani
nerambursabili dar în fiecare an sunt aceleași probleme, cele două biserici sunt noi, de
ce in fiecare an sunt cereri doar pentru renovări, nu se fac activități iar cele care se fac
sunt foarte slăbuțe, ar trebui indreptată atenția către credincioși și nu către tavane ,
pereți și altele…și pe aceste criteri biserica cea mai veche, cea de pe Moldoveanu,
necesită cele mai multe reparații. Celelalte două biserici sunt noi.
Propunerea mea este: - pentru Parohia nr. 3 – 9.000 lei
- pentru Parohia 1 – 6000 lei
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- pentru Parohia 2 – 9000 lei
- pentru Bisericii Crestine Baptiste „ Sf. Treime” – 2000
lei
- pentru Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea – 2000
lei
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Ilie”- suma de 8000 lei
Se votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abțineri
Dl. consilier Ciceu Adrian - deoarece propunerea d-nului consilier Urdea
Gheorghe a întrunit nr. de voturi, propunerea d-nei consilier Mărginean Daniela nu se
mai supune la vot.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcut,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.41/2015.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena- pentru reabilitare lăcaş de cult şi finisaje
aşezământ Sf.Ierarh Nicolae.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propune suma de 8000 lei pentru Parohia
Ortodoxă nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena suma de
8000 lei.
Se votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.42/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3
„Cuvioasa Parascheva”pentru reabilitarea lacaşului de cult– restaurare pictură .
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 8000 lei pentru Parohia
Ortodoxă nr.3 „Cuvioasa Parascheva”.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru Parohia Ortodoxă nr.3 „Cuvioasa Parascheva” - suma de 8000 lei.
Se votează cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abțineri
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.43/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la finanţarea Bisericii Crestine
Baptiste „ Sf. Treime” pentru proiectul Reabilitare termică şi consolidare lăcaş de
cult.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 3000 lei pentru Biserica
Crestină Baptistă „ Sf. Treime”.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru Biserica Crestină Baptistă „ Sf. Treime”- suma de 3000 lei.
Se votează cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.44/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la finantarea Bisericii Adventiste de
Ziua a Şaptea – Conferinţa Transilvania de Sud pentru proiectul, Restaurarea şi
reabilitarea lăcaşului de cult.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 3000 lei pentru Bisericii
Adventiste de Ziua a Şaptea – Conferinţa Transilvania de Sud.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea – Conferinţa Transilvania de Sudsuma de 3000 lei.
Se votează cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.45/2015.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la participarea consiliului local ca şi
coorganizator la concursul internaţional de toacă ediţia a -XI – a alături de
Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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D-na viceprimar Bratu Cristina – suma prevăzută în buget este de 130.000 lei,
cu această sumă trebuie să acoperim toate proiectele în care Consiliul Local participă ca
și coorganizator și să avem în vedere și suma necesară pentru activitățile desfășurate cu
ocazia zilelor orașului, paronul spiritual, sărbători de iarnă și alte activități.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 6000 lei pentru concursul
internaţional de toacă ediţia a –XI.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru concursul internaţional de toacă ediţia a –XI - suma de 6000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.46/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la participarea consiliului local ca şi
coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” alături de Parohia Ortodoxă
nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile,
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 1000 lei pentru acţiunea
“Drumul icoanei pe sticlă”.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea “Drumul icoanei pe sticlă”. - suma de 1000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.47/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii „Fii Bun de Crăciun” alături de Parohia
Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie .
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 4000 lei pentru acţiunea „Fii
Bun de Crăciun”.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea „Fii Bun de Crăciun” - suma de 4000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.48/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10 - Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria
ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice „ Victoria Jazz Festival”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 6000 lei pentru acţiunea
cultural artistică „ Victoria Jazz Festival”.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea cultural artistică „ Victoria Jazz Festival”- suma de 6000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea
făcută acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.49/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11 - Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - Simpozion Judeţean „Tehnologii vechi şi
noi” ediţia II – tema – „Redescoperirea meseriilor”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 3000 lei pentru acţiunea
Simpozion Judeţean „Tehnologii vechi şi noi” ediţia II.
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea Simpozion Judeţean „Tehnologii vechi şi noi” ediţia II - suma de
3000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.50/2015.
Proiect de Hotărâre nr.12 - Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - “Călătorie în lumea ştiinţei, popas la
porţile artei” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1- cu discutii ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 1000 lei pentru acţiunea
“Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei” .
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Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea “Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei” - suma de
1000 lei.
Se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.51/2015.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - “Noi prin strămoşii noştri” alături de
Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 1000 lei pentru acţiunea “Noi
prin strămoşii noştri” .
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea “Noi prin strămoşii noştri” - suma de 1000 lei.
Se votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abținere
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.52/2015
Proiect de Hotărâre nr.14 - Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - “Studiul fenomenelor fizice şi chimice
asupra vegetaţiei din zona Or.Victoria” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 3000 lei pentru acţiunea
“Studiul fenomenelor fizice şi chimice asupra vegetaţiei din zona Or.Victoria” .
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea “Studiul fenomenelor fizice şi chimice asupra vegetaţiei din zona
Or.Victoria” - suma de 3000 lei.
Se votează cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.53/2015
Proiect de Hotărâre nr.15 - Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria
ca şi coorganizator al acţiunii - “Campionatul naţional de Karate Skip” alături de
Clubul Sportiv Karate Viromet Victoria
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Dl. consilier Ciceu Adrian - proiectul de hotărâre a fost retras de pe ordinea de
zi de către dl. Primar Cristian Gheorghe.
Proiect de Hotărâre nr.16 - Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - “Finalizarea celui de al doilea album cu
piese folclorice” alături de Asociaţia Cetină de Brad
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consiliei Badea Costică- nu văd nicio diferență că dl. Bucșa scrie o carte și
acești domni care cântă. Dacă au cântat, au fost plătiți.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – dacă i-ați urmărit în ultimul timp, este o
formație folclorică autentică din zonă, au progresat foarte mult și eu cred că trebuie
ajutați.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun suma de 3000 lei pentru acţiunea ““Finalizarea celui de al doilea album cu piese folclorice” .
Dl. consilier Ciceu Adrian - supune la vot propunerea făcută de dl. consilier
Urdea Gheorghe :
Pentru acţiunea “Finalizarea celui de al doilea album cu piese folclorice” - suma
de 3000 lei.
Se votează cu 10 voturi pentru, două împotrivă, două abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută
acesta fiind adoptat cu 10 voturi pentru, două împotrivă, două abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.54/2015.
Proiect de Hotărâre nr.17 – Cu privire la organizarea de către Consiliul Local
Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului
spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina – Pentru acest proiect mai avem la dispozitie
suma de 532.000 lei, propun ca Zilele orașului să se desfășoare la un loc cu Festivalul
de film, deoarece costurile ar fi mai mici și solicitarea celor de la Festival a venit cu
întârziere, nu aveau toată documentatia necesara si nu a mai fost timp să se finalizeze
într-un proiect de hotărâre. Tot aici aș mai propune să cuprindem o sumă de 2000
pentru Strategia de Dezvoltare a orașului, au fost o serie de întâlniri cu cetățenii și
aceștia au fost foarte interesați.
Dl. consilier Lup Alexandru – consider că anul trecut s-au cheltuit mulți bani
pentru acest festival, cea mai mare parte din sumă s-au dus pe amenajarea bazei
sportive, pe curățenie și altele. Repet acest festival costă foarte mult.
Dl. primar Cristian Gheorghe – au cotat mult formația care a cântat și cazarea
acestora.
D-na viceprimar Bratu Cristina – Doresc să vă spun că au avut loc întâlniri cu
cetățenii și toată lumea apreciază pozitiv acest festival.
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Dl. consilier Olteanu Viorel – propun pentru anul viitor, în funcție de punctajul
obținut de fiecare solicitant executivul să vină cu sume exacte pentru proiecte.
Dl. primar Cristian Gheorghe – acest lucru nu este posibil deoarece comisia
are competența de a verifica documentația cerută de legislație și de a stabili un punctaj
în funcție de importanța proiectului, iar dvs. în funcție de sumele cuprinse în buget și
punctajul obținut de fiecare solicitant stabiliți suma.
D-na viceprimar Bratu Cristina – Pentru acest proiec propun următorul
amendament:
- Cu privire la completarea titlului P H 17 astfel:
Cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate:
Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Festivalul de Film, Patronului spiritual al Or.Victoria
Sf.Ştefan, Săbători de iarnă, Strategia Durabila de dezvoltare a orasului și alte
activități.
Completarea art.1 după cum urmează:
Se aprobă organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei
Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan, Săbători de
iarnă, Strategia Durabila de dezvoltare a orasului și alte activități.
Completarea art.2 cu două supuncte,cum urmează:
Zilei Eroilor – cu suma de ______ lei
Zilelor Or.Victoria și Festivalul de Film– cu suma de ____ lei
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan și sărbători de iarnă – cu suma de
_____ lei.
Strategia Durabila de dezvoltare a orasului _____ lei
alte activități – _____ lei
Dl. consilier Urdea Gheorghe – pentru activitățile cuprinse în acest proiect
propun următoarele sume:
- Zilei Eroilor – cu suma de 4000 lei,
- Zilelor Or.Victoria și Festivalul de Film– cu suma de 50000 lei
- Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan și sărbători de iarnă – cu suma de 21000
lei.
- Strategia Durabila de dezvoltare a orasului 2000 lei
- alte activități – 5000 lei
Dl consilier Ciceu Adrian – supunem la vot amentamentul formulat de către dna viceprimar.
Se votează cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, trei abțineri
Dl consilier Ciceu Adrian – supunem la vot propunerea făcută de către dl.
consilier Urdea Gheorghe:
Se votează cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, trei abțineri
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul și
propunerea formultă, acesta fiind adoptat cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, trei
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.55/2015.
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Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de prestări servicii nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat cu SC Victoria
Parc Industrial SRL privind modificarea şi completarea pct.4.6 - Cap.IV.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru – încă de anul trecut am ridicat problema și în
special m-am adresat comisiei juridice, haideți să vedem ce este cu acel contract de
sunt necesare atâtea acte adiționale? Poate că sunt necesare dar nu mai știm ce votăm.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, două abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.56/2015.
Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la acordarea către dl.Măcărescu Emil a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.2632/24.10.1994 pentru
terenul de 231 mp situat în Orasul Victoria str.Chimiştilor nr.42 înscris în
CF100542
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/5,
către
dl.Giurcă Ştefan precum şi aprobarea încheierii unui contract de cesiune şi a unui
act adiţional la contractul de concesiune

Avizele comisiilor: C1 ,C2 – favorabil cu discuții , C3, C4, C5 – avize
favorabile
D-na consilier Mărginean Daniela – am văzut că terenul a fost concesionat în
1993 iar prețurile pentru concesiune erau altele, redevența s-a indexat dar este de 50
euro pe an, pentru terenul respectiv iar în plus nu mi se pare de bună credință pentru că
concesiunea a fost plătită acum pe câțiva ani în urmă, eu cred că cel mai corect ar fi să
renunțe dl. Măcărăscu la contractul de concesiune, în contractul de concesiune sunt
prevăzute cauze de încetare a contractului, la art. 10.
D-na viceprimar Bratu Cristina – nu se face o încetare de contract ci o cesiune
de contract în urma vânzării construcției.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în momentul în care primăria încetează
contractul de concesiune trebuie să preia construcția și să despăgubească proprietarul la
o justă valoare a locuinței. Redevența a fost stabilită prin contract la o anumită sumă cu
obligativitatea să se achite într-un ani, nu se poate renegocia redevența. În acest caz
concesionarul a vândut construcția și dorește cesionarea contractului de concesiune
noului proprietar al construcției.
Dl. primar Cristian Gheorghe – în momentul în care noul proprietar dorește
cumpărarea terenului, acest lucru este posibil în urma efectuării unei expertize și în acel
moment valoarea terenului va fi stabilită la nivelul prețului de piață.
Dl. consilier Badea Costică – pentru plata cu întârziere a redevenței s-au achitat
penalități, din punctul meu de vedere este corect.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local
nr.57/2015
Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la acordarea către dl.Măcărescu Emil a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.2633/24.10.1994 pentru
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terenul de 224 mp situat în Orasul Victoria str.Chimiştilor nr.44 înscris în
CF100541
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/6,
către
dl.Giurcă Ştefan precum şi aprobarea încheierii unui contract de cesiune şi a unui
act adiţional la contractul de concesiune

Avizele comisiilor: C1-,C2-, C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere Hotărârea Consiliului Local
nr.58/2015
Proiect de Hotărâre nr.21 – Cu privire la modificarea în parte a HCL
nr.80/25.09.2014- privind aprobarea lucrărilor de dezmembrare şi primă
înscriere a 3 loturi de teren a câte 19 mp, situate în str.Albota nr.1, din suprafaţa
de 21.446 mp din CF 100559 nr.topo/nr.cad.125/1/1/1. cu referire la titlul
hotărârii, preambul alin.2 si a art.1.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5- avize favorabile

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.59/2015.
Proiect de Hotărâre nr.22 – Cu privire la demararea procedurilor cu
privire la întocmirea Planului de Urbanism Zonal, a documentaţiei cadastrale
pentru terenul de 50.000 mp în vederea concesionării prin licitaţie publică a
terenului situat pe DJ 104 A, pentru mică industrie.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.60/2015
Proiect de Hotărâre nr.23 – Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.12
apartamente situate în Str.Muncii nr.1/1, nr.1/2, nr.1/4A, nr.9/1, nr.9/3, nr.9/4,
nr.9/7, nr.9/8, nr11/1A, nr.11/2, nr.11/4 şi nr.11/8 – ce aparţin domeniul privat
al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.61/2015.
Proiect de Hotărâre nr.24 – Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.12
apartamente situate în Str.Muncii nr.1/1, nr.1/2, nr.1/4A, nr.9/1, nr.9/3, nr.9/4,
nr.9/7, nr.9/8, nr11/1A, nr.11/2, nr.11/4 şi nr.11/8 – ce aparţin domeniul privat
al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.62/2015.
Proiect de Hotărâre nr.25 – Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.12
apartamente situate în Str.Muncii nr.1/1, nr.1/2, nr.1/4A, nr.9/1, nr.9/3, nr.9/4,
nr.9/7, nr.9/8, nr11/1A, nr.11/2, nr.11/4 şi nr.11/8 – ce aparţin domeniul privat
al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.63/2015.
Proiect de Hotărâre nr.26 – Cu privire la stabilirea contributiei anuale
acordată din bugetul local pe anul 2015 Asociaţiei Sportive “Sport Club Oraş
Victoria”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Campionatul Național de Karate este
organizat de către Clubul Karate Viromet Victoria în colaborare cu Sport Club Or.
Victoria și Federația Română de Karate, în data de 02.05.2015. Suma necesară va fi
suportată de către Clubul Karate Viromet Victoria în sumă de 5000 lei din sponsorizări
și 5000 lei din cotizația de 115.000 lei.
D-na viceprimar Bratu Cristina – să se facă mențiunea în procesul verbal de
ședință faptul că suma de 5000 lei necesară Clubului de Karate pentru organizarea
Campionatului național de Karate va fi suportată din cotizația aprobată pentru Clubul
sportiv.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.64/2015.
Proiect de Hotărâre nr.27 – Cu privire la aprobarea radierii dreptului de
administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria din CF 100647
nr.cad.100647.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Molnar Sorin – acel spațiu a fost vândut cu destinație de
măcelărie, iar acum nu nu mai are această destinație.
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local
nr.65/2015.
Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE
1. – Adresa nr. 2813/12.03.2015 a d-nului Bucșa Gheorghe, profesor

pensionar cu privire la solicitarea unui sprijin financiar necesar pentru tipărirea
cărții intitulată ”Lecții de dirigenție după… ani”, autor Bucșa Gheorghe.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – dacă sunte-ți de acord se va initia proiect de
hătarîre pentru această solicitare.
Consiliul local a fost de acord.
2. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 81/04.09.2014, emisă de Camera de Conturi a județului Brașov.
S-a luat la cunoștință
3. Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin
Decizia nr. 3/23.01.2012, emisă de Camera de Conturi a județului Brașov.
S-a luat la cunoștință
4. Prezentarea Raportului anual privind starea economică, socială și de
mediu a UAT Or. Victoria.
S-a luat la cunoștință

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 22.00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CICEU CONSTANTIN ADRIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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