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 30.04.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 10 consilieri, urmând să sosească dl.
consilier Lup Alexandr, dl. consilier Ciceu Adrian, dl. consilier Năpar Dorinel, dl.
consilier Șoneriu Olimpiu, care au anunțat întârzierea, lipseşte motivat d-na consilier
Mărginean Daniela. Şedinţa este legal constituită şi începe la orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela – secretar or. Victoria – conform regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să faceți
propuneri pentru președintele de ședință al lunii aprilie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – îl propun pe dl. consilier Flencana
Gheorghe.
Se supune la vot propunerea d-nei consilier Bratu Cristina și se aprobă cu 10
voturi pentru.
Dl. consilier Flencana Gheorghe supune spre aprobare:
- procesul verbal din 30.04.2015 - s-a votat cu 10 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Flencana Gheorghe - supune spre aprobare suplimentarea
ordinei de zi cu următorul proiect de hotărâre:
- Proiect de Hotărâre – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2015.
Și se aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Flencana Gheorghe - supune spre aprobare ordinea de zi cu
completările aduse - şi se aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Badea Costică – aș dori să întreb executivul dacă respectă legea
construcțiilor pentru lucrările de construcții care sunt în curs de execuție pe teritoriul
Or. Victoria?
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D-na viceprimar Bratu Cristina – mai concret, vă rog să ne spuneți la ce faceți
referire ?
Dl. consilier Badea Costică – la lucrările care sunt în zona pieței nu există table
pe care se precizează obiectivul, și celelalte eemente obligatorii, această problemă am
ridicat-o și la ședința trecută, cetățenii doresc să știe cine efectuează lucrările și nu
numai, de exemplu în partea stângă, când intri în piață este o fundație de mai mult timp
și nu știu cine construiește acolo. Am observat că nu există o strictețe legată de această
prevedere legală.
Mai am o întrebare și anume când va avea loc licitația privind delegarea
serviciului de apă și canalizare ?
D-na viceprimar Bratu Cristina – prima licitație nu s-a finalizat datorită
faptului că a fost depusă o singură ofertă, conform legii suntem obligați să reluăm
procedura, anunțurile au fost trimise spre publicare și licitatia se va relua după trecerea
termenelor legale, dacă nici la a doua licitație nu vor fi depuse două oferte valabile vom
veni în fața dvs pentru a cere aprobarea pentru delegarea gestiunii prin negociere
directă cu singurul ofertant pe care-l avem. Noi dorim ca acest lucru să se finalizeze cât
mai repede.

Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor
de dezmembrare şi primă înscriere pentru 98 parcele de teren aferent parcărilor
existente în Or.Victoria, obiective ce aparţin domeniului public al Or.Victoria şi
înscrierea acestora în CF.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 66/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de ocupare loc public nr.13658/29.12.2014 cu privire la modificarea Cap.I –
părţile contractante Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.67/2015.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea atribuirii în folosinţă
gratuită pe durata existenţei locuinţei a parcelei de teren în suprafaţă de 300 mp situată
în str.Narciselor nr.8, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
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Legii 15/2003 şi retragerea de drept a parcelei de 300 mp teren situată în str.Crinului
nr.9 în condiţiile prevăzute de art.6 alin.1 şi 2 din Legea 15/2003.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.68/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la încetarea contractului de lucrări
nr.293/7487/20.11.2001 completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002, încheiat
între Oraşul Victoria şi SC Castrum Corporaţion SRL cu privire la executare rampă
ecologica – etapa I - Or.Victoria, de comun acord între părţi.
Avizele comisiilor: C2- cu discuții , C1, C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – de ce după atâta timp nu se mai continuă această
lucrare ?
D-na viceprimar Bratu Cristina – în anul 2001 această învestiție a fost
finanțată de către Consiliul Județean Brașov, cu destinația Depozit ecologic, ulterior
demarării acestei investiții s-a elaborat la nivelul județului Master Plan-ul aferent, cu
consultarea autoritățiilor din județ, în urma realizării acestuia nu s-a mai finanțat
această lucrare. Legat de această lucrare știm cu toții că au fost anumite discuții și a
rămas și acum în faza de investiție nefinalizată.
La fiecare control al Curții de conturi și altor organe de control, pe care l-am
avut, această investiție nefinalizată a fost subiect de discuție, recomandările au fost că
trebuie să închidem această investiție. În urma adreselor făcute la Consiliul Județean,
cu privire la această investiție , răspunsul a fost că această investiție nu mai este în
concordanță cu Master Plan-ul județean și ca atare această investiție este suspendată
definitive. Ca urmare acestui fapt trebuie trecută pe costuri.
Dl. consilier Badea Costică – deci au fost niște bani îngropați.
Dl. consilier Lup Alexandru – îmi cer scuze pentru întârzire, dar nu sunt de
acord să trecem pe costuri această investiție, lăsați-o în faza de investiție neterminată, o
treceți în conservare și o puteți casa, acesta este firul, așa se procedează.
D-na Tocoaie Gabriela – dacă îmi permiteți, domnule consilier Lup am purtat
discuții, pe marginea acestui proiect, cu d-na Codrea Victoria- șefa biroului financiar
contabil, cu dl. Popa Vasile și dl. primar, referitor la trecerea cotei parte de drum ca și
mijloc fix, acest lucru nu este posibil deoarece pentru a putea fi trecut ca și mijloc fix ar
fi necesar întocmirea unui proces- verbal de recepție finală a lucrării, act ce nu există și nu
se poate încheia, datorită faptului că lucrarea este suspendată definitive.
Singura modalitate este trecerea cotei părți de drum pe costuri și înregistrarea
diferenței de cotă parte de drum la drumul de acces stație de transfer Eco Sistem Victoria.
Dl. consilier Lup Alexandru – există în contabilitate, capitol investiții
nefinalizate, în fabrică avem asemenea situații.
Nemaifiind alte discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
respins cu 9 voturi pentru, unul împotrivă, 2 abţineri.
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Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea Regulamentului de păşunat
în Oraşul Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.69/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a
pajiştilor din proprietatea privata a Or.Victoria şi a documentaţiei de licitaţie
Avizele comisiilor: C1 – aviz favorabil ,C2 – favorabil cu discuții , C3, C4, C5
– avize favorabile.
Dl.consilier Molnar Sorin – am văzut că nu pot participa la licitație decât
persoanele care au domiciliul în Or. Victoria, este foarte bine că ne putem proteja
cetățenii, dar dacă se hotărăște în acest fel, să nu vină alții să pășuneze gratuit, nu sunt
de acord să nu putem închiria și altor persoane și ei să vină să pășuneze gratuit, cei de
la Corbi și cei de la Ucea de Sus vin și pășunează pe terenurile noastre, pe la cimitir și
atunci când am plantat mesteceni au venit cu animale și au stricat puieții iar înspre
Corbi s-a întâmplat la fel.
Executivul trebuie să analizeze ce dorește să facă, ori închiriază la toți solicitanții
ori închirieză la cei cu domiciliul în oraș și facem controale ca ceilalți să nu pășuneze
gratuit.
D-na viceprimar Bratu Cristina – așa cum ați văzut, sunt solicitări făcute atât
de cetățeni cu domiciliul în Orașul Victoria cât și de cetățeni cu domiciliul în afara
localității, s-a propus să poată participa la licitație cei care au domiciliul în oraș, în
ideea ca cei care au animale aici să beneficieze de pășunat.
Dl. consilier Lup Alexandru – este normal acest lucru.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – cu tot respectul, unul dintre puținele cuvinte
care se spune este Orașul Victoria, doresc să vă spun că sunt unul dintre cei care am în
concesiune câteva sute de hectare, aș vrea ca de banii și de terenurile care sunt ale Or.
Victoria să beneficieze toți oamenii orașului , nu numai cei care au animale, prioritar,
pentru că chiar dacă sunt niște bani, favoarea mare este pentru cei care au animale,
pentru că sunt un om al orașului nu încurajez creșterea animalelor în oraș, asa cum a
susținut tot timpul și dl Lup, de ce să vedem vacile umblând prin parc.
Este normal, pentru terenurile care sunt ale orașului, veniturile să fie cât mai
mari, pentru ca veniturile să fie mari ar trebui o concurență cât mai deschisă.
Nu vreau să-i defavorizez pe cei din oraș, dar în momentul în care voi limita și
voi restrânge participarea la licitație doar pentru oamenii orașului voi încuraja creșterea
animalelor în oraș și nu voi avea un profit, noi ca nivel al orașului, noi ca și consiliu
local și primărie. Pot spune faptul că chiar dacă a ieșit 100 de lei/ha, în toate zonele
unde eu știu că se închiriază teren sub 450 lei/ha nu găsești, eu la acest nivel am plătit
arenda, în momentul în care o persoană interesată închiriază teren pe 7 ani, va depune
actele la APIA și va încasa o subvenție, aceasta este destul de consistență, dacă vor
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merge pe un anumit nivel, subvenția este diferențiată cea mai mică este de 135 euro/ha,
dacă ne plătește 100 de euro și pășunează tot iese în profit. Cei care vin să participe la
licitație și au animale cu certitudine știu acest lucru.
Eu sunt de părere că dacă tot avem teren de închiriat să dăm posibilitatea de
participare tuturor și celor din Ucea de Sus care stau în oraș dar au animale în Ucea de
Sus și celor din Drăguș, tuturor solicitanților.
Amendamentul pe care îl propun este :
pot participa la licitație toți cei care demonstrează că dețin animale
indiferent de domiciliu.
Dl. consilier Lup Alexandru – m-am documentat și eu din acest punct de
vedere, terenul Or. Victoria este teren intravilan, noi nu avem teren agricol, acel teren
care nu este ocupat de construcții la ora actuală a fost catalogat ca pășune și dacă
rețineți în cursul anilor trecuți s-a beneficiat de subvenție. Începând cu acest an nu se
mai permite ca orașele să mai beneficieze de subvenție. Terenul pe care-l deținem nu
este deosebit de mare, există cetățeni în oraș care au animale, terenul este propus pentru
închiriere și nu concesiune, s-a plecat de la ideea că în cazul în care este nevoie de
teren acesta să poată fi dat înapoi, pentru construcții sau investiții sau alte necesități.
Pe altă parte cel care câștigă licitația, are obligația să plătească chiria și să
amenajeze acel teren, in funcție de animalele și lucrările pe care este obligat să le
efectueze va beneficia de subvenție, în momentul în care nu faci amenajări, pe care
executivul nu le-a prea făcut, atunci și subvențiile vor fi diminuate sau chiar stopate.
Eu cred că nu trebuie să aducem turme de oi de la Bran, cred că este cazul să ne
protejăm, noi nu blocăm participarea la licitație dar în caietul de sarcini putem
prevedea participarea la licitație doar pentru locuitorii orașului. Beneficiul nostru va fi
faptul că acel teren va fi amenajat, beneficiul mai mare va fi atunci când terenul va fi
solicitat pentru demararea unor investiții.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – vă rog să-mi spuneți ce înseamnă amenajarea
teritoriului?
Dl. consilier Lup Alexandru – lucrările care se fac pentru amenajare, pentru a
beneficia de subvenție, curățarea terenului de mușuroaie, mărăcini, să scoți tufele etc.
Noi va trebui să urmărim ca cei care obțin terenul în urma licitației să îndeplinească
această obligație.
Dl. consilier Badea Costică – pe lângă faptul că susțin punctul de vedere
exprimat de dl. Șoneriu, care are experiență în acest domeniu, aș dori ca din punct de
vedere tehnic al licitației să propun ca și amendament : licitația să fie deschisă cu
strigare, cred că este un mod de licitare mai atractiv și mai benefic pentru oraș.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – la acest proiect de hotărâre avem două
amendamente, eu cred că suntem aici de față ca să susținem interesele comunității,
pentru că așa am și jurat și cetățenii ne-au ale pentru ca să-i susținem, din acest
considerent susțin ideea dl. Lup.
Se supune spre aprobare amendamentul formulat de către dl. consilier Șoneriu
Olimpiu, acesta fiind respins cu 9 voturi pentru, două împotrivă, două abțineri.
Se supune spre aprobare amendamentul formulat de către dl. consilier Badea
Costică, acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă o abținere
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
făcut, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.70/2015.
D-na consilier Beca Olimpia – doresc să mi se răspundă la o întrebare , ce
lucrări de înbunătățiri funciare s-au efectuat pe aceste terenuri de-a lungul anilor?
D-na viceprimar Bratu Cristina – am fost verificați de către APIA, s-au cosit
terenurile, s-au nivelat, curățat mușuroaie, tăiat mărăcini și tufe, lucrări de genul acesta,
iar suprafețele care nu au fost curățate au fost excuse de la plata subvenției.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – vă pot spune că pentru a putea beneficia de
pachetul maxim de subvenție aceste lucrări trebuie executate manual și nu mecanizat.
Unde lucrările se fac mecanizat nu se poate beneficia de pachetul maxim de subvenție.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional
la contractul de închiriere nr.44/05.01.2015 cu privire la modificarea părţilor
contractante.
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, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.71/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la aprobarea concesionării directe fără
licitaţie publică cu plata concesiunii a terenului în suprafţă de 430 mp situat în str.Pieţii
nr.2A cu destinaţia “Construcţie terasă” şi întocmirea documentaţiei cadastrale pentru
înscrierea în CF a terenului de 430 mp
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile,
Dl. consilier Lup Alexandru – unde se va amenaja aeceastă terasă?
D-na viceprimar Bratu Cristina- în spatele proiectului există o schiță, din acea
schiță se poate vedea faptul că terasa se va întinde atât cât ține construcția, există și un
plan pe partea cealaltă a schiței, din acest plan se poate vedea mai bine care este
suprafața cerută pentru amenajare terasă.
Dl. consilier Lup Alexandru – acolo este și un pârâu.
D-na viceprimar Bratu Cristina – va fi până la pârâu, se consideră a fi o
extindere a clădirii și este o zonă care nu ar putea fi exploatată altfel, pe plan apar și
suprafețele.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu există o hașurare, ca să ne dăm seama exact
unde este.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.72/2015.
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Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de
evaluare de către un expert autorizt ANEVAR pentru un nr.de 104 bunuri ce fac parte
din proprietatea publică a Or.Victoria, în vederea stabilirii valorilor acestora pentru
înregistrarea în evidenţele contabile şi în lista cu inventarul domeniului public.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu 14
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.73/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
VLAD ONIȚA pentru minora HRISTA DARIA
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Flencana Gheorghe – vă rog să faceți propuneri pentru sumă.
D-na consilier Beca Olimpia – există o propunere din partea executivului? Să
rămînă această sumă.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este prevăzută suma de 1500 lei.
Se supune la vot suma de 1500 lei și se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abținere.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.74/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11 - privind aprobarea pentru a aplica la ‘‘Programul
ROSENC de Efiecientizare Energetică în Iluminat‘
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.75/2015.
Proiect de Hotărâre nr.12 - Cu privire la modificarea art. 6 din HCL
7/29.01.2015, completarea art.4 pct.3 și introducerea unui nou capitol respectiv
capitolul 7 în Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv CHIMIA
Or. Victoria
Avizele comisiilor: C1- cu discutii ,C2 – favorabil cu discuții , C3, C4, C5 –
avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – observ cum au observat și colegii că aproape
ședință de ședință avem acest proiect la care se mai adaugă câte ceva, sperăm că este
pentru ultima dată, să nu-l mai treceți pe ordinea de zi că nu o să mai fim de acord. Eu
știu că dacă este aprobat la judecătorie nu mai sunt nereguli.
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D-na viceprimar Bratu Cristina – fiind vorba de club sportiv are alt statut si nu
este înscris la judecătorie. În momentul în care s-a venit cu Regulamentul dl. Popa ne-a
spus că este regulamentul pe care cei de la București îl agrează, și acum am constatat că
de fapt atunci când ei ne-au trimis regulamentul nu ne-au spus că trebuie să ne stabilim
culori, sigla, recompense și sancțiuni.
Dl. consilier Molnar Sorin – consiliul de administrație s-a stabilit ce rol are ?
Pentru că în statut nici acum nu sunt clare, deci eu propun să se respingă acest proiect
de hotărâre , să se vină si cu atribuțiile consiliului de administratie și aprobam tot.
Dl. consilier Lup Alexandru – haide-ți să discutăm despre completările care se
cer făcute în proiectul de astăzi.
Dl. consilier Badea Costică – eu propun amânarea acestui proiect, pînă la
lămurirea situației și dl. Popa va avea timp suficient să-l completeze.
Dl. consilier Urdea Gheorghe - ne pare rău că suntem în această situație,
ultima discuție am avut-o personal cu dl. președinte de la orientare turistică, duminică
la Craiova și telefonic sâmbătă cu cel de la București de la Agenția Națională pentru
Sport și părerea mea este să-i dăm drumul așa cum este, deoarece cei de la București
susțin că de fapt ei ne-au solicitat capitolul de recompense și sancțiuni, că de fapt ei neau spus că trebuie stabilite culorile clubului, noi le-am spus că nu vom putea intra din
nou în consiliul local pentru o altă hotărâre, răspunsul a fost că funcționarii de acolo se
schimbă foarte des și nu știu nici ei ce le trebuie și ce nu le trebuie.
Dl. Consilier Flencana Gheorghe – eu spun să le dăm o șansă, să facem puțină
clemență.
D-na viceprimar Bratu Cristina – fiincă a venit vorba de club doresc să vă
spun că sportivi noștri s-au calificat în finala de cupă, pe județ, la fotbal.
Dl. consilier Badea Costică - propun amânarea acestui proiect. pînă la
lămurirea situației.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – supunem la vot propunerea făcută.
D-na Tocoaie Gabriela – vă rog să vă exprimați opțiune încă odată deoarece nu
s-au numărat voturile.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu se reia votul, nu știți să numărați? vă rog să
consemnați în procesul verbal.
D-na Tocoaie Gabriela – îmi cer scuze dar vă rog să țineți mîinile mai vizibil,
deoarece nu s-a putut număra.
Propunerea se respinge cu 4 pentru, niciunul împotrivă, 10 abțineri
Dl. Consilier Flencana Gheorghe – se supune la vot proiectul de hotărîre în
forma inițială.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, trei abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.76/2015.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic
”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.77/2015
Proiect de Hotărâre nr.14 - Cu privire la participarea Orașului Victoria, în
calitate de colaborator, la editarea cărții ”Lecții de dirigenție după…ani”
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na consilier Beca Olimpia – doresc să fac un amendament ; propun suma de
2000 lei, având în vedere că după o viață de dascăl este prima dată când dl. profesor
face această cerere, noi de-a lungul timpului am mai acordat ajutor și altor persoane
pentru tipărirea unor cărți.
Dl. consilier Olteanu Viorel – dacă suntem colaboratori părerea mea este că și
comisia de învățământ și cultură, eventual dascălii care mai suntem aici să aibă o cotă
de participare ca și colaboratori.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – dar participăm în calitate de colaboratori –
ca și consiliul local.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – supunem spre aprobare amendamentul d-nei
Beca.
Și se votează cu 12 voturi pentru 1 împortivă o abținere.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
făcut acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.78/2015
Proiect de Hotărâre nr.15 - Cu privire la aprobarea concesionării prin licitaţie
publică a lotului de teren în suprafaţă de 1000 mp înscris în CF 1453 Victoria –
obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea
Uzinei , pentru prestări servicii – spălătorie auto.
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, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.79/2015
Dl. consilier Molnar Sorin – din schița care este la dosar nu se vede exact care
este dimensiunea lotului, acolo mai este și calea ferată nu știu dacă se păstrează
distanța față de calea ferată și față de linia de înaltă tensiune.
Dl consilier Lup Alexandru – acolo, dacă vă mai aduce-ți aminte, a fost
solicitat terenul pentru construirea unei benzinării și s-a renunțat tocmai din această
cauză.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să mă informez asupra acestei situații.
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Proiect de Hotărâre nr.16 - Cu privire la aprobarea modificarării şi completării
pct.”c” al art.1 din HCL nr.60/26.03.2015 – privind aprobarea demarării 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 mica industrie.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina – singura modificare pe care o facem la acest
proiect este adăugarea la pct c – primă înscriere.
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.80/2015.
Proiect de Hotărâre nr.17 – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a
bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.03.2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, fiind adoptat cu 14
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.81/2015.

Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE
1. – Prezentarea Raportului de audit întocmit la data de 24.02.2015.

S-a luat la cunoștință.
2. - Informare - cu privire la modul de utilizare a sumei alocate prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 48 din 24.04.2014 – cu privire la participarea Consiliului Local ca
și coorganizator al acțiunii cultural artistice ”Festivalul de Film Victoria 2014”.
S-a luat la cunoștință

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20,30.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
FLENCANA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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