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 25.06.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13 consilieri, Lipsind motivat 2
consilieri – dl.cons.Ciceu Adrian – în concediu şi dl.cons.Paler Lucian. Şedinţa este
legal constituită şi începe la orele 19.00.
Dl.Urian Nicolae – şef birou ADPP - având în vedere faptul că d-na Tocoaie
Gabriela Lenuţa - secretar al Or.Victoria, în conformitate cu Dispoziţia
nr.270/16.06.2015, este în concediu de odihnă pe anul 2014 şi Dispoziţia
nr.966/03.11.2014, pe perioada concediului d-nei Tocoaie Gabriela Lenuţa,
atribuţiunile de secretar al Or.Victoria vor fi preluate de către subsemnatul.
Dl.Urian Nicolae şef birou ADPP - conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să faceţi propunere pentru
preşedintele de şedinţă.
Dl.cons.Olteanu Viorel Cornel - propune ca preşedinte de şedinţă pe d-na
cons.Mărginean Daniela Ioana.
Se supune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 13
Preşedinte de şedinta al lunii Iunie 2015 este d-na cons.Mărginean Daniela
Ioana.
D-na cons.Mărginean Daniela Ioana - supune spre aprobare:
- procesul verbal din 28.05.2015 - s-a votat cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
D-na cons.Mărginean Daniela - supune spre aprobare ordinea de zi - şi se
aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Beca Olimpia – Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru
solicitudinea de care ați dat dovadă cu privire la proiectul de hotărâre din ședința
ordinară trecută, după acel moment a venit dl. Director, s-a întâlnit și cu dl. Primar, sau purtat discuții constructive, au avut loc întâlniri și cu dl. Arhitect și a reieșit ideea
că mai trebuie acordată o suprafață de teren în completare ca să fie toate lucrurile în
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ordine și s-a întrat în linie dreaptă iar pentru aceasta vă mulțumesc încă odată pentru
că acest proiect este important pentru copiii din Victoria, profesori și școli.
A doua problemă a mai fost ridicată în ședință, am participat sâmbătă la o
înmormântare, la capelă și nu se auzea slujba, se discuta de montarea unor boxe
pentru amplificarea sunetului, dacă este posibil să avem acolo, chiar sunt necesare.
La această înmormântare au fost foarte multe mașini iar la o discuție cu un
cetățean, mi-am luat angajamentul că o să ridic această problemă în consiliul local,
este vorba de parcarea de la cimitir, ar trebui analizat, ce soliție tehnică s-ar puta găsi,
poat chiar lărgirea parcării, să se poată parca pe două rânduri sau dacă s-ar putea
asfalta.
Următoarea problemă, am fost sesizată de către locuitorii din zona Victoriei că
sunt bănci fără lați, în pacul din fața bisericii.
La strada care duce spre Complexul de servicii și spre Capelă, șoseaua este
foarte lăsată iar atunci când plouă se strânge acolo apă și este foarte dificil să treci
prin acel loc, dacă se poate face ceva.
În legătură cu vizibilitatea la intersecția din straduța care duce la capelă și
strada Policlinicii vizibilitatea în intersecția respectivă este foarte redusă, vă rog să
verificați și să vedeți dacă se poate face ceva.
Dl primar Cristian Gheorghe – acolo era un sifon care era înfundat și din
acest motiv s-a lăsat acolo șoseaua, trebuie verificat dacă mai funcționează
canalizarea.
Referitor la parcare, parcara este bordurată cu o bordură înaltă pentru ca
mașinile să intre pe partea de sus a parcării, să parcheze pe un singur rând și să iasă
pe cealaltă parte, acesta a fost scopul, mașinile nu trebuie să treacă peste bordură,
acesată parcare s-a amenajat prin sponsorizare, nu avem sume cuprinse pentru
asfaltare iar volumul de mașini nu este întotdeauna mare, vom analiza dacă este
posibilitatea unei lărgiri a acesteia.
În legătură cu sonorizarea de la Capelă, eu știu că s-au achiziționt boxe, că sunt
montate la capelă, acele boxe sunt mobile, trebuie verificat dacă părintele poate sau
știe să le folosească.
Știm că lipsesc lați de pe bănci, aces lucru este în atenția executivului, s-au
cerut oferte pentru lați și urmează ca această problemă să se rezolve.
Dl.cons.Badea Costică – am și eu trei probleme, să încep cu cea mai veche
care nu s-a rezolvat și insist să se rezolve, cu semnele de circulație, sunt opturate de
vegetația copacilor care nu sunt toaletați, foarte multe semne de oprire interzisă, de
trecere de pietoni, etc. Nu se mai văd de copaci.
A doua problemă, în legătură cu Spitalul, sunt 6 luni de la începutul anului și
am dori să ni se prezinte un bilanț scris cu situația contabilă financiară (venituricheltuieli) de la acea unitate la care și noi suntem coparticipanți.
Dl primar Cristian Gheorghe – situație financiară să fie prezentată de
ambele părți?
Dl.cons.Badea Costică – da, dar mai ales de către SC SAM.
Și a treia problemă, pe Aleea Uzinei dacă mai aveți disponibile coșuri de
gunoi, ar fi necesar si in aceea zonă să se monteze pentru un mediu curat și iarba
tăiată pentru că este foarte mare, ar fi bine și montarea mai multor bănci, dacă există
posibilitatea, dacă aveți bănci care nu mai sunt bune pentru oraș acolo și-ar găsi
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utilitatea pentru că sunt foarte mulți pensionari care se plimbă și fiind în vărstă se
mai așează pe bănci.
Dl primar Cristian Gheorghe – nu mai avem bănci vechi dar putem
achiziționa sau confecționa prin SC Parc Industrial Victoria SRL, am notat toate
aceste lucruri și încercăm să le corectăm.
Dl.cons.Şoneriu Olimpiu- eu am o întrebare foarte scurtă, pentru că m-au
contactat cei care au participat la licitația pentru pășuni și erau relativ nemulțumiți,
eu am spus că nu sunt în temă. Erau foarte surprinși că , cineva a făcut contestație (nu
știu cine a făcut-o) și nu a primit răspuns.
Au fost două licitații unde la licitațiea cu transportul nu a fost conflict de
interese participând soția și soțul și a câștigat soția și firma care nu circulă (că pe
toate mașinile scrie SC Marius Tour și această firmă a pierdut licitația) și cei care au
participat la licitația pentru închirierea pășunilor, acestia erau foarte nemulțumiți de
faptul că nu au primit răspuns la sesizare.
Dl primar Cristian Gheorghe – nu am avut sesizări primite pentru licitația în
vederea închirierii pășunilor până astăzi, am primit o sesizare în corespondența de
astăzi, eu regret că nu am participat la licitațiea respectivă, pentru că am avut un
eveniment importat în familie, nu mi s-a părut oportună schimbarea modalității de
licitație și anume din licitație cu plic închis în licitație cu strigare, cred că sunteți de
acord cu mine că nu este corect să luăm doar 23 de euro/ha chirie.
Dl.cons.Şoneriu Olimpiu- eu vă pot spune că la Ucea de Jos s-a licitat la
250 euro/ha.
Dl primar Cristian Gheorghe – da asa este, la Lisa s-a licitat cu 800 lei/ha și
din punct de vedere al corectitudinii documentația noastră a fost corectă, eu am
vorbit cu o parte dintre cei care au participat și au recunoscut că au fost făcute
înțelegeri între ei, cei care vor face sesizări pot să facă acțiune în instanță pentru că o
să aduc martori că s-au înțeles între ei înainte de începerea licitației, și-au împărțit
parcelele și nu au mai concurat. Dar vă repet că am trei martori, eu voi menține
hotărârea pe care am luat-o.
Nu mi se pare corect, consiliul local să obțină doar 23 euro/ha.
Dl.cons.Şoneriu Olimpiu – este foarte corect ceea ce ați spus, acum ei se
refereau la cealaltă licitație, bine ei s-au înțeles între ei că nu erau o familie dar la
cealaltă erau familie și nu s-au înțeles?
Dl primar Cristian Gheorghe – legat de inscripționarea microbuzelor cu SC
Marius Tour SRL, vreau să vă spun că dacă ar avea două microbuze și s-ar defecta,
ce trebuie să facă? nu are dreptul să închirieze? sau trebuie să inscripționeze repede
microbuzul și apoi să facă cursa?
Dl.cons.Şoneriu Olimpiu – dacă microbuzele sunt închiriate, este foarte bine,
m-ați lămurit.
D-na consilier Mărginean Daniela – dacă îmi permiteți, legat de licitația cu
pășunile nu am știut că a avut loc și eu am solicitat expres să fiu informată când are
loc licitația și documentația de licitație necesară, dl. Urian?
Dl. Urian Nicolae – licitația a avut loc în data de 25.05.2015, proiectul de
hotărâre a fost supus aprobării, s-a aprobat documentația cu amendament pentru
schimbarea procedurii de licitație, s-au făcut publicațiile conform legii.
Dl.cons.Şoneriu Olimpiu - și eu aș dorit să particip la această licitație.
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Dl primar Cristian Gheorghe – trebuie la fiecare lucru să anunțăm consiliul,
dvs. sunteți oricum informați.
D-na viceprimar Bratu Cristina – data licitației s-a afișat, s-a publicat
conform legii, nu a fost o chestie secretă.
Dl primar Cristian Gheorghe- deocamdată avem contestații pe licitație, până
se lămuresc lucrurile trece anul, noi avem o hotărâre dată pentru taxa de pășunare a
animalelor - 28 lei/cap de animal, o putem pune în aplicare această hotărâre, în
funcție de solicitări. Vă dau un exemplu: vine o persoană cu 1000 oi, datorează
28000 lei și nu câștigă nimic de la APIA, pentru că cei care închiriau , ați făcut un
calcul, ei primeau 30.000 euro și 4000 de euro ne dădeau nouă.
Dl. Consilier Badea Costică – dar dl primar acum în prezent sunt animale
care pasc.
Dl primar Cristian Gheorghe- sunt persoane care au plătit pășunatul. O să
facem verificări.
Dl. Consilier Lup Alexandru – eu am văzut că a început primăria să dea
atenție zonei centrale a orașului s-a reparat fațada clădirii unde sunt sediile partidelor,
s-a făcut și un nou afișaj dar aș propune să se mai continue lucrările pentru că harta
cu munții despre care s-a mai vorbit, a fost ruptă din nou, nu ar fi mare minune să o
punem tot într-un panou pentru că este de interes pentru turiștii care vin, cred că ar
mai trebui pus în oraș un panou cu harta munțiilor Făgăraș.
A doua problemă, în calitate de președinte al comisiei de UAT, apar tot felul
de semne în oraș, table pirogravate din lemn, în primul rând nu sunt livibile, semnele
turistice sunt standardizate, rog ca atunci când faceți montarea unor asemenea semne,
să respectăm regula, solicit în mod expres să fie demontate și puse corespunzător.
În al treilea rând, discutați foarte lejer despre situația creeată cu licitația, eu vă
spun că atunci când s-a avizat documentația am fost total împotrivă și am fost
ironizat pentru treaba aceasta. Caietul de sarcini prevedea licitația să fie cu ofertele în
plic, în speță colegii care acum se declară nemulțumiți au modificat procedura
stabilită, dvs. ați făcut aceste modificări.
Dl. Consilier Șoneriu Olimpiu – dacă era în plic nu se puteau înțelege?
Numai verbal se puteau înțelege?
Dl. Consilier Lup Alexandru – vă rog să nu mă întrerupeți, dvs. aveți multă
experiență în licitații, se spune acum că le luăm taxă pe cap de animal, interesul
nostru era să luăm o sumă de bani și în același timp să facem și amenajarea acelor
terenuri, deci vă spun că nu este corect să vedeți interesele altora. Deci nu a fost
corect că s-a schimbat modul de licitație. Licitațiile cu strigare sunt cele mai
rudimentare.
Dl primar Cristian Gheorghe- pentru prima problemă, cea legată de zona
centrală, ați spus că ar trebui să mai facem un afișaz pentru harta, aceasta este adusă
de către Natura 2000, prin această asociație s-a pus acest gen de hartă în mai multe
localități, toate au aceiași formă, noi am propus să fie protejată de un geam dar nu am
dorit acest lucru, că așa atrage privirea fiind mai rustică.
Pentru a doua problemă, tot ce vedeți dvs. ca și indicatoare pentru pârtia de
schi și celelalte, noi facem parte din Asociația Tara Făgărașului, toți primarii din cele
18 localități s-au hotărât să se promoveze aceste locuri (acestea se fac pe fonduri
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structurale) au început primii pentru că au aceste zone și noi putem profita de această
oportunitate, forma indicatoarelor a fost stabilită de asociație.
Dl. Consilier Lup Alexandru – eu susțin faptul că indicatoarele trebuie să fie
standardizate.
Dl primar Cristian Gheorghe - acum 4 zile a fost un eveniment la Clubul
elevilor tot cu Natura Parc 2000, s-a organizat un concurs la Aventura Parc și ca să
se vadă că drumul este marcat, de către participanți (au venit din mai multe
localități), s-au montat aceste indicatoare. O să întreb dacă o să dorească să fie
definitive.
Iar pentru a treia problemă, legat de licitație , s-au purtat discuții.
D-na consilier Mărginean Daniela – unele probleme au fost atinse și de
colegii mei, eventual să se întâlnească comisia de circulație, există o proastă
vizibilitate la ieșirea din str. Negoiul pe str. Victoriei, nu este vizibilitate la stânga,
mai ales că nu merge în linie dreaptă, merge cumva în unghi și este acel gard viu, nu
este vizibilitate, nu știu ce soliție poate fi găsită acolo.
Apoi altă problemă, care a mai fost discutată, este toaletarea pomilor, cred că
această lucrare se face preferențial, adică se face pe străzile principale dar dacă depui
o cerere pentru tăierea sau toaletarea unui pom nu vine nimeni, vecina mea a depus
cerere la primărie de 3 luni și această cerere este nesoluționată. Nu știu unde este
problema, dacă un motiv este insuficiența angajatiilor la Parcul Industrial sau lipsa de
utilaje?
Refetitor la bănci, dacă tot faceți comandă, vă rog să trimiteți pe teren să facă
un inventar și la băncile dintre blocuri nu doar care se văd.
Dl primar Cristian Gheorghe – pentru prima problemă, se poate monta o
oglindă.
Legat de aspectul dintre blocuri și în fața blocului, cetățenii nu mai fac nimic,
așteapă să luăm gunoiul și din fața blocului, au și cetățenii datoria de a amenaja și a
face curățenie în jurul blocului.
O să continuăm cu toaletarea dar au solicitat si firma care face filmările să nu
mai tundem pomii că nu dă bine în imagine.
Legat de bănci, mulți locatari au refuzat montarea băncilor în fața blocurilor pe
motivul că tinerii care stau seara pe bănci fac multă gălăgie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – am primit avertizare pentru unele scepii de
copaci de ex: teiul care este specie protejată și nu se mai poate toaleta.
D-na consilier Mărginean Daniela – doresc să vă mai mulțumesc în numele
meu și a altor cetățeni din Or. Victoria, care au apreciat că executivul a dat dovada de
intelegere si au fost atât de dispusi incât festivalul de film nu se va mai tine anul
acesta.
Dl primar Cristian Gheorghe – sunt acuzații nefondate, de 10 zile avem
adresa prin care am comunicat că suntem de acord cu data solicitată de dânșii, am
cerut să vină cu bugetul și nu au venit cu niciun act, cred că tonul ironic este
nepotrivit, eu vă mulțunesc pentru că ar fi trebuit să veniți să faci propagandă și să
susțineți această activitate, de 3 ani am primit numai critici legat de festivalul de film,
dar ce ați făcut dvs. d-nă consilier?
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D-na consilier Mărginean Daniela – se pun proiecte pe ordinea de zi pentru
care nu sunt fonduri dar culmea este excedent bugetar anul următor, îmi spuneți că
nu am făcut nimic, știți de ce? Pentru că nu am fost lăsată.
Dl. consilier Olteanu Viorel – referitor la problemele care s-au dezbătut
doresc să vă spun că dl. primar are dreptate, o localitate depinde de calitatea umană,
eu vin cu o problemă, este adevărat că și eu în când am ocupat funcția de primar mam confruntat cu probleme asemănătoare, dar în calitate de consilieri nu trebuie să
fim pasivi cu anumite lucruri, dar nu în sensul de a acuza primarul și viceprimarul ci
în calitatea de a lua măsuri pe loc, de ce spun acest lucru pentru că sunt blocuri care
arată remarcabil din punct de vedere al curățeniei și sunt blocuri în care cetățenii au
un statut sălbatic, dacă mergeți în anumite blocuri unde nu mai este treaba primăriei
ți-e rușine să urci pe scări, primarul este de vină?
Ar trebui să facem o popularizare a regulilor de conviețuire, trebuie să ne
implicăm și noi pe teren pentru a rezolva aceste probleme.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport
de evaluare de către un expert autorizat ANEVAR pentru un nr.de 4
apartamente din fondul locativ de stat,bunuri administrate de către Consiliul
Local Victoria în temeiul Legii 215/2001 în vederea vânzării acestora către
actuali chiriaşi.
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.91/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile
art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, , HCL nr.47/30.10.2008
modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010
a terenului de 712,36 mp aferent construcţiilor înscrise în CF 100539-C1-U1
nr.cad.100539-C1-U1 şi CF 100539-C1-U3 nr.cad.100539-C1-U3, în cotă parte
din suprafaţa totală de 1.100 mp înscris în CF 100539 nr.cad.100359, situat în
str.Piaţa Parcului nr.8.
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.92/2015.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile
art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată
prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului
de 126 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1H înscris în CF 567
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3 şi nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/
2/2/10/2/2/7/2.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Dl. consilier Miclea Ioan – care este adresa corectă Pieții nr. 1 sau Albota nr.
1? Pentru că în cerere apare Albota și în Proiectul de hotărâre Pietii.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu - și în actul de vânzare – cupmărare apare
Albota , zona Pieții.
Dl.Urian Nicolae şef birou ADPP – în contractul de concesiune este Pietii,
nr. 1H.
Dl. consilier Miclea Ioan – pe toate docimentele este str. Albota, zona Pietii.
Dl.Urian Nicolae şef birou ADPP – așa este se impune o modificare, după
cum urmează :
- Titlul proiectului de hotarare forma inițială
Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001
republicată, , HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a
Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria
str.Pieţii nr.1H înscris în CF 567 nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3 şi
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2.
Forma după modificare:
Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001
republicată, , HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a
Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria
str.Albota nr.1H înscris în CF 567 nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3 şi
nr.cad./nr.topo.91/2/
1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2.
Preambul forma inițială:
Având în vedere referatul nr.5515/15.05.2015 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, , HCL
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile
nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1H
înscris
în
CF
567
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3
şi
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2.
Forma după modificare:
Având în vedere referatul nr.5515/15.05.2015 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, , HCL
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile
nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria str.Albota nr.1H
înscris
în
CF
567
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3
şi
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2.
Art.1 forma initială:
Se aprobă vânzarea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile
nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1H
înscris
în
CF
567
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3
şi
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2 pe baza dreptului de preemţiune către
SC DENISEB PRODIMPEX
SRL având la bază raportul de evaluare
nr.15024/5512/15.05.2015.
Forma după modificare:
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Art.1– Se aprobă vânzarea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a
Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 126 mp situat în Or.Victoria
str.Albota nr.1H înscris în CF 567 nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3 şi
nr.cad./nr.topo.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2 pe baza dreptului de preemţiune către
SC DENISEB PRODIMPEX
SRL având la bază raportul de evaluare
nr.15024/5512/15.05.2015.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificarea
făcută, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.93/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile
art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată
prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului
de 312 mp situat în Or.Victoria str.Gării nr.10 înscris în CF 100596
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1//1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/
2/2/12/2/2/2/2/2/21 şi aterenului de 312 situat în Or.Victoria str.Aleea Câmpului
nr.7 înscris în CF 100595nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2
/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/27.
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.94/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile
art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată
prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 terenului
de 231 mp situat în Or.Victoria str.Chimiştilor nr.42 înscris în CF 100542
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/5 şi a terenului de 224 situat în
Or.Victoria str.Chimiştilor nr.44 înscris în CF 100541 nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/
1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/6
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.95/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de închiriere Nr.5708/69RC/04.07.2011 cu privire la
modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- în sensul prelungirii
termenului pentru o perioadă de 2 ani.
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.96/2015.
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Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la compensarea de către proprietarul
apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 334,00 lei plătită de către
chiriaşul DUMITRU NICULINA pentru lucrările de reparaţie a hidroizolaţiei
acoperişului imobilului cu chiria aferentă de 67,00 lei/lună pentru o perioadă de
5 luni ( 01.06.2015 – 31.10.2015) începând cu data de 01.06.2015.
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, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.97/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare a Pieţei Mixte din Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
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.98/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea Regulamentului
privind funcţionarea cimitirului Eternitatea şi a Capelei mortuare aflate sub
autoritatea Consiliului Local al oraşului Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Dl. cons.Badea C.- propune completarea alin.2 al art.24 din regulament - Şi
alte persoane din afara localităţii.
Art.24 – forma iniţială:
Art.24. (1) Locurile de inhumare din cimitirul orasenesc pot fi concesionate sau
după caz transmise în folosinţă de catre Administratorul Cimitirului in conditiile legii si
prezentului Regulament.
(2) Dreptul de înhumare in cimitir il au :
I. Persoanele decedate cu ultimul domiciliu in orasul Victoria
II. Rudele de gradul 1 ale persoanelor care au domiciliu sau proprietate in orasul
Victoria
III. Persoanele decedate pe raza orasului Victoria, a caror identitate nu a fost
stabilita.

Se supune la vot propunerea făcută de dl.cons.Badea Costică şi se aprobă cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Alin.2 al Art.24 – forma completată:
Art.24. (1) Locurile de inhumare din cimitirul orasenesc pot fi concesionate sau
după caz transmise în folosinţă de catre Administratorul Cimitirului in conditiile legii si
prezentului Regulament.
(2) Dreptul de înhumare in cimitir il au :
I. Persoanele decedate cu ultimul domiciliu in orasul Victoria
II. Rudele de gradul 1 ale persoanelor care au domiciliu sau proprietate in orasul
Victoria
III. Persoanele decedate pe raza orasului Victoria, a caror identitate nu a fost
stabilita.
IV. Şi alte persoane din afara localităţii.
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
adus, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.99/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea procedurii de
negociere directă în vederea delegării serviciului de alimentare cu apă și
canalizare din Or. Victoria, pentru o perioadă de 10 ani.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Dl. cons.Badea C.- propune reducerea perioadei de delegare
Dl.Urian Nicolae – şef birou ADPP- perioada de delegare de 10 ani nu mai
poate fi redusă deoarece sau făcut cele două proceduri de licitaţie publică deschisă
conform HG 717/2008 şi în consecinţă trebuie respectate prevederile HG 717/2008.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.100/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea numărului de burse
şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat
din Oraşul Victoria aferente anului 2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.101/2015.
Proiect de Hotărâre nr.12- 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 cu discuţii.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.102/2015.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la modificarea şi completarea pct.3
al art.unic din HCL nr.59/26.03.2015 referitor la art.1 din HCL 80/25.09.2014 şi
a art.4 din HCL 72/30.04.2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.103/2015.
Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea datei la care se vor
organiza festivităţile pentru sărbătoarirea „Zilelor Oraşului Victoria”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
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Dl. consilier Lup Alexandru – eu am fost consilier de când s-a sărbătorit
Zilele orașului, vreau să vă spun că de fiecare dată se țin în altă zi, eu nu contest data
de 15 august, dar ca principiu, ce zilele orașului sărbătorim dacă in fiecare an se
serbeaza la altă dată? Normal era ca schimbarea datei să fie justificată.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu am fost cea care a insistat pentru
această dată deoarece 30-31 august, data la care s-au desfășurat anul trecut, este zi
mare de post iar in 22 august se organizeaza la Fagaras și cum bugetul nostru nu se
compara cu bugetul Fagarasului, cetațenii nostri participă la zilele Fagarasului.
Am avut numeroase sugesti sa nu mai organizam atat de târziu zilele orasului
pentru că în august sunt veniți foarte mulți în concediu de odihnă
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.104/2015.

Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE
1.- Adresa 392/6377/08.06.2015 a Liceului Teoretic „I.C.Drăguşanu”.
S-a luat la cunoştinţă.
2.- Adresa nr.1262/6565/11.06.2015 a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”.
S-a luat la cunoştinţă.

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20.30

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MĂRGINEAN DANIELA IOANA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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