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 30.07.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 15 consilieri. Şedinţa este legal
constituită şi începe la orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa - secretar al Or.Victoria - 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.Flencana Gheorghe - propune ca preşedinte de şedinţă pe dl.
cons.Miclea Ioan.
Se supune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 15
Preşedinte de şedinta al lunii iulie 2015 este dl. cons.Miclea Ioan.
Dl. cons.Miclea Ioan - supune spre aprobare:
- procesul verbal din 25.06.2015 - s-a votat cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, două abţineri.
Dl. cons.Miclea Ioan - supune spre aprobare ordinea de zi - şi se aprobă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, doua abţineri.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Beca Olimpia – revin la problemele ridicate în ședința
trecută, doresc să știu dacă acele probleme au fost rezolvate, respectiv dacă
executivul a verificat montarea boxele la capelă? Dacă la parcarea de la cimitir s-a
deplasat cineva să vadă ce se poate face acolo? Dacă s-a făcut inventarul băncilor
fără lați? La șoseaua – intrarea în str. Pieții de pe Piața Parcului, unde se strânge apa
când plouă, dacă s-a reparat? Și vizibilitatea la intersecții, a mai ridicat și d-na
Mărginean această problemă și alți colegi.
Gîndindu-mă că a fost Festivalul de Tocă, îmi pare rău că în acest an nu am
participat, poate că ar fi bine ca după astfel de evenimente să se vină în ședința
următoare cu o prezentare a evenimentului, poate că nu ar fi rău ca înaintea unui
eveniment executivul să atenționeze consilierii, să ne aducă la cunoștință programul,
pentru că s-ar putea să fie persoane care nu știu și care ar dori să participe.
Nu am înțeles încă ce este cu Festivalul de Film, va mai fi sau nu va mai fi?
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Dl primar Cristian Gheorghe – o să vă răspund punctual pe fiecare problemă
ridicată de dvs. : - boxele la capelă au fost montat și funcționează;
- pentru parcarea de la cimitir se caută soluții;
- lații la bănci au fost înlocuiți iar problema apărută în intersecția str. Pieții
cu Piața Parcului se va rezolva când vor începe lucrările de asfaltare.
Festivalul de Film nu se va mai face anul acesta, noi am răspuns favorabil la
solicitarea dânșilor privind data la care doreau să se desfășoare, comunicarea a fost
făcută cu o lună înainte, dar nu au mai venit cu nicio solicitare, i-am căutat dar nu au
dat niciun răspuns, acest lucru îl poate confirma și d-na viceprimar. Cred că acest an
nu au avut surse de finanțare. Suficiente.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu am avut o discuție cu Andrei, mi-a
spus că nu se va mai organiza anul acesta pe considerentul că este destul de târziu să
se mai poată oganiza. Au fost implicați și în filmările cu regizorul Mungiu, poate și
acesta a fost unul dintre motive, dar a spus că acest an se va face o pauză ceea ce nu
înseamă că va renunța la acest festival, dl. Mungiu a spus că la următorul festival va
participa și el, poate că dacă își va pune amprenta va fi mult mai atractiv, pentru că
cel de anul trecut nu a fost așa de răsunet.
Dl primar Cristian Gheorghe - și sponsorii, au făcut analize și prognoze iar
față de primul an popularitatea a scăzut, iar pentru acest motiv nu au mai fost
interesați să finanțeze acest eveniment.
D-na consilier Beca Olimpia – dacă ați stabilit un program pentru Zilele
Orasului” vă rugăm să ne prezentați și nouă.
Dl primar Cristian Gheorghe – încă suntem în lucru, se poartă negocieri cu
cei care vor veni, ca muzică ușoară o să fie formația Iris iar populară o să fie Ciprian
Pop, Veta Biriș și alții, se va desfășura pe parcursul a două zile, sâmbătă va fi
muzică ușoară și va începând cu ora 5, se va sfârși cu foc de artificii iar duminica
vom începe de la ora 15, iar pe lângă soliști vom avea și ansambluri de dansuri
populare. Având în vedere că sărbătoresc și localitățile Arpașu de Jos și Drăgușul sar putea ca numărul spectatorilor să fie mai scăzut față de anii trecuți.
D-na consilier Beca Olimpia – altă problemă, aveți angajat în primărie
persoană care se acupă de proiecte europene, aș dori să ne prezinte, pentru ședința
următoare, o informare privind activitatea care a desfășurat-o , dacă s-au făcut
demersuri pentru obținerea de fonduri, dacă a făcut studii...etc.
Dl primar Cristian Gheorghe – sigur, o să facă și informare o să fie și
prezentă, dacă se dorește, dar ce pot să vă spun este faptul că pentru orașe nu este
deschisă finanțarea. Singurul lucru pe care îl putem face este să așteptăm.
Dl. Consilier Olteanu Viorel - am observat că s-au tăiat copaci din zona
colegei noastre , d-na Beca, consider ca biolog, că trebuie să fim mai atenți la felul în
care se toaletează copacii, pentru că dacă acest lucru este făcut necorespunzător
aceștia se usucă, nu trebuie să mai cedăm așa ușor, fiecare solicitare trebuie analizată
mai cu atenție. Unele solicitări sunt nefondate, dacă apartamentele sunt îndreptate
spre nord este clar că aceste locuințe nu vor avea luminozitatea și acest lucru nu este
din cauza copacilor.
Dl.cons.Badea Costică – avînd în vedere că a fost caniculă, au fost
temperaturi ridicate, știu că aveți un distins domn în compartimentul de apărare
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civilă, dacă s-a făcut ceva pe acest domeniu, la nivelul orașului cât și pentru salariații
din primărie, dacă s-au aplicat măsurile legale pentru caniculă?
Pe strada Viitorului la ultimul bloc, bordurile nu sunt înalte iar atunci cînd
plouă se strânge apa pe șosea și nu mai poți trece pe trotuar.
Dl primar Cristian Gheorghe – atenționările au fost primite, au fost aduse la
cunoștința personalului și la cunoștința populației prin afișare, deoarece la noi nu au
fost depășiri față de punctul critic al temperaturii nu a fost nevoie să intervenim. În
caz de necesitate suntem pregătiți cu materialele necesare, avem corturi și necesarul
de apă, le vom monta în oraș și vom distribui apă populației. Până acum nu a fost
necesar, se intervine la cod roșu de caniculă, la noi a fost cod galben.
Cu privire la problema din str. Viitorului, am fost în această zonă acum 3 zile
și cunosc problema, este cuprinsă o sumă în buget pentru lucrarea ce trebuie
executată, se vor face rigole cu canale de scurgere care se vor deversa în râu.
Dl.cons.Badea Costică – cu pășunatul și animalele care pășunează spunea-ți
că o să faceți verificări, dacă s-au făcut controale și ce s-a constatat?
Mai era o problemă cu paza orașului, am sunat-o vineri pe d-na viceprimar și
am și poze cu d-nii de la pază, au tras mașina în parc, au tras sub pomi, au încălcat
orice regulă de bun simț.
Dl primar Cristian Gheorghe- am depistat o persoană, am prins animalele și
s-a achitat taxa.
Legat de pază, sunt de acord, același lucru s-a întâmplat și cu poliția care a stat
la pândă, eu pot să spun că nu a fost rău că au stat acolo să păzească tirolienele în
perioada în care au fost filmările, deoarece acole se puteau întâmpla accidente,
agenții au stat în mașină deoarece nu puteau să stea toată noaptea afară, știam de
spre acest lucru și alte mașini stau în fața blocurilor pe zona verde. Au păzit nu au
stat să se odihnească sau din alte motive.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea trecerii din
proprietatea privată a Statului Român a terenului de 200 mp înscris în CF
100630 nr.topo/nr.cad.100630, în proprietatea privată a Or.Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.105/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Constituirea comisiei de negociere directă a
preţului unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat al Oraşul Victoria,
deţinute în mod legal, de constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 din
Legea 21/2001 republicată, situate în Oraşul Victoria, în vederea vânzării
acestora.
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 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.106/2015.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție, ”P.T pentru
reabilitare trotuare str. Gării, str. Spitalului, str. Salcâmilor, str. Stadionului,
str. Victoriei, str. Ghioceilor și str. Podragu”
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.107/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție, ”P.T amenajare
parcări str. Albota, str. Teilor și str. Pieții”
Avizele comisiilor: C1, C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.108/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la participarea U.A.T Or. Victoria în
calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.109/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea contului de execuţie a
bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.110/2015.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la însușirea de către Consiliul Local
Victoria a Raportului de expertiză tehnică nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire
la stabilirea stadiului fizic și valoarea lucrărilor defalcate pe fiecare asociat
pentru obiectivul Spital Victoria, aprobarea strategiei de desfășurare a
activității asocierii în participațiune pentru perioada 2015-2021 precum și a
raportului de activitate al asocierii în participațiune pentru perioada
17.05.2011-30.06.2015.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
Dl. consilier Badea Costică – comisia juridică a considerat că proiectul este
puțin ambigu așa cum a fost formulat, cu privire la însușirea de către consiliul local
proiectului de expertiză, noi am luat la cunoștință și suntem partial de acord cu acest
proiect, nu putem contesta cele cuprinse pentru că nu suntem de specialitate, dar că
sunt de acord și îmi însușesc și răspund pentru el – nu sunt de acord și la fel și
colegii mei, în urma discuțiilor purtate și cu alți colegi considerăm că această
formulare nu este bună.
Dl. Consilier Micle Ioan – să înțelegem că doar cu această exprimare nu
sunteți de acord? Să schimbăm cuvântul însușire cu luarea la cunoștință?
Dl. consilier Badea Costică – da ,suntem de acord să luăm la cunoștință acest
Raport, care este făcut de un expert tehnic, o persoană cu calificare, noi avem alte
calificări și nu suntem calificați să ne însușim o problemă pe care nu o stăpânim. Dar
nici nu avem calitatea de a respinge un Proiect tehnic.
Amendamentul pe care îl formulez: – cuvintele ”se însușește” se vor înlocui
cu: ”se ia la cunoștință”.
D-na viceprimar Bratu Cristina – într-adevăr în cadrul comisiei am avut
discuții legat de această formulare, dar asa cum știți în toate cazurile în care se fac
Rapoarte de expertiză, indiferent că sunt de stabilirea prețului de vînzare a
terenurilor, locuințelor sau de altă natură, acestea se însușesc de către consiliu local,
este o formulare. Dacă considerați că formularea nu este bună s-ar putea face un
amendament cei mult că se acordă aviz favorabil acestui raport. Tocmai pentru faptul
că nu avem calitatea de a respinge aceste rapoarte, noi le însușim și aprobăm trecerea
valorii în contabilitate a sumelor cuprinse în raport.
Mai mult decât atât mai avem un proiect pentru expertizarea a 104 bunuri a
căror valoare se va trece in contabilitatea primăriei.
Deoarece nu s-a cuprins în art.1 al proiectului si majorarea, in contabilitate,
valorii initiale a clădirii este necesar a se aduce această completare de aceea propun
următorul amendament:
Amendamentul nr. 2 – art. 1 se va completa cu : Valoarea initiala a
obiectivului Spital Victoria va fi majorata cu suma cuprinsa in Raportul de expertiza
tehnica nr.7833/15032/14.07.2015.
Dl. consilier Lup Alexandru – domnilor colegi rapoartele se însușesc, altfel
trebuie să cerem contraexpertiză. Dacă vă mai aduceți aminte noi am mai avut o
divergență cu un expert, s-a făcut contraexpertiză și a trebuit să acceptăm expertiza.
Dl. primar Cristian Gheorghe – singura soluție pe care o aveți este aceea de
a vă însuși acest raport sau de a cere contaraexpertiză iar în acest caz cu noua
expertiză nu mai puteți spune că nu sunteți de acord.
Curtea de Conturi nu cere luarea la cunoștință, ci dacă sunteți de acord sau nu
cu acest raport, dacă nu sunteți de acord va trebui să cereți o contraexpertiză. Dacă sa studiat Raportul de evaluare s-a putut constata că aceasta vine în favoarea
consiliului local. D-na consilier Mărginean , sunteți jurist ce părere aveți?
D-na consilier Mărginean Daniela – dacă expertul a greșit înseamnă că și tu
ai greșit, pentru că necunoașterea legii nu te disculpă, dacă raportul este însușit
înseamnă că ești de acord cu el și răspunzi.
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Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă nu esti de acord ai șansa să ceri
contaexpertiză, dacă s-a greșit vei vedea ce se întâmplă.
D-na consilier Mărginean Daniela – eu personal și dacă îmi aduceți 10
experti nu îmi însușesc nimic.
Dl. primar Cristian Gheorghe – în aceste condiții ar trebui să întrebați
Curtea de Conturi cum ar trebui inițiat proiectul.
Dl. consilier Lup Alexandru - și eu sunt de acord că atunci când îți insusești
un lucru ești de acord cu el, dar vă pot spune din experiență faptul că atunci cînd
comanzi o expertiză aceasta se face pe baza unei hotărâri a consiliului local, după
efectuarea expertizei ai două posibilități : să spui că este bună și să fi de acord sau să
spui că nu este bună și să faci contraexpertiză (care se plătește) și atunci se va veni cu
un raport de care din nou trebuie să îl însușești.
D-na consilier Beca Olimpia – este o problemă serioasă și trebuie să-i
acordăm atenția cuvenită, poate că ar trebui analizată articol cu articol și capitol cu
capitol, spre exemplu: are dr. Rotaru precizări legate de alimentarea cu lemne și
propune să fie capacitate și primăriile din zonă să participe, dar eu nu îmi aduc
aminte sa fă fi aprobat schimbarea centralei de pe gaz pe lemne, nu îmi aduc aminte
ca în consiliul de administrație să se fi urmărit toți pași așa cum se prevede în
contract și să primească girul consiliului local.
Nu știu dacă este proiect tehnic pentru rampa de acces a salvării, mai sunt
formulări spre exemplu: -pct.7 – documentul....., clauze de neplublicare: -prezentul
raport este confidențial, destinat numai scopului .... să înțeleg că este secret acest
document?
Dl.consilier Șoneriu Olimpiu – nu știți despre ce vorbiți, în sensul să nu fie
refolosit pentru alte scopuri.
Dl. primar Cristian Gheorghe – să vă răspund legat de proiectul tehnic, sunt
anumite lucrări pentru care nu este nevoie de autorizații de contrucție, Curtea de
Conturi, nu a găsit nereguli. Noi am comandat această expertiză ca măsură lăsată de
către Curtea de Conturi pentru a se stabili valorile cu care a contribuit fiecare parte la
modernizarea clădirii spitalului. Am pus în practică această măsură iar pentru acest
lucru aveți în fața dvs. Raportul de expertiză pe care dvs. îl votați sau nu.
D-na consilier Beca Olimpia- în privința aparatului de radiologie, eu știu că
primăria a achiziționat un aparat de radiologie de ce nu se poate folosi?
D-na viceprimar Bratu Cristina – da , sa cumpărat un aparat mobil, d-na dr.
Sârbu urma să scoată avizele necesare, dar in raport este cuprins ca valoare.
Dl. consilier Miclea Ioan - Se supune la vot amendamentul nr. 1 și se votează
cu 4 voturi ”pentru” , 11 voturi ”împotrivă”. Deoarece nu s-a întrunit nr. de voturi
acesta este respins.
Dl. consilier Miclea Ioan - Se supune la vot amendamentul nr. 2 și se votează
cu 10 voturi ”pentru” , 3 voturi ”împotrivă”, 2 abțineri. Deoarece s-a întrunit nr. de
voturi acesta este adoptat.
Dl. consilier Miclea Ioan:
Art.1- initial - Consiliul Local Victoria, își însușește Raportul de expertiză tehnică
nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea stadiului fizic și valoarea lucrărilor
defalcate pe fiecare asociat pentru obiectivul Spitalul Victoria, conform anexei nr.1.
Dl. consilier Miclea Ioan – art. 1 va avea următorul conținut:
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Art 1 –cu completările aduse : Consiliul Local Victoria, își însușește Raportul de
expertiză tehnică nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea stadiului fizic și
valoarea lucrărilor defalcate pe fiecare asociat pentru obiectivul Spitalul Victoria,
conform anexei nr.1.Valoarea initiala a cadirii va fi majorata cu suma cuprinsa in
Raportul de expertiza tehnica
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările
aduse acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, 2 împotrivă (d-na consilier Beca
Olimpia și d-na consilier Mărginean Daniela), 2 abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.111/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la însușirea de către Consiliul Local
Victoria a Raportului de evaluare nr.7845/15028/02.07.2015 pentru un nr.de 104
bunuri ce fac parte din proprietatea publică a Or.Victoria, în vederea
înregistrări valorilor acestora în evidențele contabile și lista cu inventarul
domeniului public.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Dl. consilier Badea Costică : propun acelasi amendament :
Amendamentul nr.1 – cuvintele ”se însușește” se vor înlocui cu: ”se ia la
cunoștință”.
Dl. consilier Miclea Ioan - Se supune la vot amendamentul nr. 1 și se votează
cu 4 voturi ”pentru” , 8 voturi ”împotrivă”, 3 ”abțireri”. Deoarece nu s-a întrunit nr.
de voturi acesta este respins.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.112/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
adus, acesta fiind adoptat cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.113/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului
local al Oraşului Victoria pe anul 2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
D-na consilier Mărginean Daniela – doresc să știu ce sumă a fost alocată
anul trecut pentru sărbătoarea Zilele orașului?
Dl. primar Cristian Gheorghe – 90 mii lei
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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.114/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la modificarea alin.2 și a alin.5 ale
art.2 din HCL nr.55/26.03.2015.
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, două împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.115/2015.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la nominalizarea unui reprezentant
din cadrul aparatului de specialitate al primarului Or.Victoria pentru semnarea
protocolului de predare - primire între Consiliul Local Victoria și Compania
Națională de Investiții S.A cu referire la obiectivul “Lucrări de reabilitare,
Modernizare și dotare – Așezământ Cultural – Oraș Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
D-na consilier Beca Olimpia – eu sunt de părere că dl primar ar fi cel mai în
măsură să semneze acest Protocol, de aceea formulez un amendament :
- se va înlocui în titlul hotărâri: – nominalizarea unui reprezentant din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Or. Victoria... cu se va desemna primarul Or.
Victoria ...
- iar la art. 1 – se va înlocui: Se nominalizează dl/d-na______ din cadrul aparatului
de specialitate al primarului Or.Victoria...... cu desemna dl. Cristian Gheorghe în
calitate de primar al Or. Victoria ..........
Dl. consilier Miclea Ioan - Se supune la vot amendamentul formulat și se
votează cu 14 voturi ”pentru” , 0 voturi ”împotrivă”, 1 ”abțineri”. Deoarece s-a
întrunit nr. de voturi acesta este adoptat
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu modificările
aduse acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.116/2015.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la demisia dl. Popa Vasile din
funcția de director al Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuţii.
Dl. consilier Badea Costică – este corectă această demisie și s-a sesizat la
timp conflictul de interese dar trebuia să-și dea demisia in AGA, să fie un procesverbal și pe urmă făcut pasul următor. Era mai simplu dacă se alegea pentru intermat
un membru din consiliul de administratie, pe o perioadă de 3 luni.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – la dosarul de ședință este atașată o copie a
procesului verbal al consiliului de administratie care a luat act de demsia directorului,
acest material a fost adus la cunoștința dvs.
8

D-na viceprimar Bratu Cristina- nu sunt aprobate cheltuieli de personal, s-a
ales această variată pentru că nu putem plăti salarii și atunci prsoana care va fi
numită ca director interimar nu va fi remunerată . Din rândul membrilor consiliului
de administratie sunt consilieri care sunt in incompatibilitate.
Dl. primar Cristian Gheorghe – să sperăm că în luna august vor veni
aprobate cheltuielile de personal și începând cu septembrie vom putea demara
organizarea concursului pentru ocuparea acestui post.
D-na consilier Mărginean Daniela – păcat că nu este prezent și dl. Popa
pentru că eu sper că dânsul va asigura continuitatea acestui club sportiv, pentru că
acum 2 ani dânsul a venit cu cerere pentru înființarea acestui club și a primit sprijinul
nostru.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dl. Popa poate să participe la concursul
organizat pentru ocuparea postului de director vom vedea dacă dorește acest lucru.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, 5 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.103/2015.
Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE
1.-Informarea nr.7930/15.07.2015 cu privire la situația financiară privind
contractul de asociere în participațiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între SC
SAM servicii Avansate Medicale SRL Sibiu și Orașul Victoria.
S-a luat la cunoștință
2.-Adresa nr.37/3339/7803/14.07.2015 – Clinica Paltinul – Spitalul Victoria
referitor la raport de activitate pentru perioada 01.01.2015-30.06.2015 și strategia de
desfășurare a activității asociației pe semestrul II 2015.
S-a luat la cunoștință
3.- Adresa nr.7545/06.07.2015 – SC Agrointens SRL cu sediul în Mun.Bacău
str.Pictor Theodor Aman nr.94C, biroul 14A,etajul1 – cu referire la oferta de
concesiune terenuri și oferta de cumpărare terenuri.
Având în vedere faptul că orașul este în litigiu cu Com. Ucea, vom analiza
această ofertă după stingerea litigiului și pronunțarea instanței.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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