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 27.08.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13 consilieri, lipsesc motivat dl.
consilier Șoneriu Olimpiu și dl. Consilier Urdea Gheorghe. 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.
D-na consilier Beca Olimpia - propune preşedinte de şedinţă pe dl. conilier
Molnar Sorin.
Se supune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 13
Preşedinte de şedinta al lunii august 2015 este dl. cons. Molnar Sorin.
Dl. cons. Molnar Sorin - supune spre aprobare:
- procesul verbal din 30.07.2015 - s-a votat cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
D-na consilier Beca Olimpia- dacă se poate, d-na secretar, la Proiectul de
hotărâre nr. 7 să precizați nominal faptul că am votat împotrivă.
D-na Mărginea Daniela - și pentru mine, vă rog.
Dl. cons. Molnar Sorin - înainte de aprobarea ordinii de zi, avem un proiect
de hotărâre - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2015 pentru suplimentarea ordinii de zi.
Dl. consilier Badea Costică – le aduc aminte colegilor că această introducere
pe ordinea de zi va fi lovită de nulitate, deoarece nu se respectă regulamentul și nu
există avizul comisiilor, deci are două puncte de lovire de nulitate, dacă considerați
că trebuie introdus pe ordinea de zi, introduceți-l, dar să știți că o să-l contest și nu o
să mai merg cu amenințare, o să merg până la capăt.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – conform art. 43 din din Legea 215/2001,
Suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru probleme urgente, care nu pot fi
amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor
prezenți.
Dl. consilier Badea Costică- și cu avizul?
Dl, cnsilier Lup Alexandru – avizul nu se poate da pentru că nu a fost
termenul.
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D-na consilier Beca Olimpia- vând în vedere discuția purtată, și procedura
prevăzută, inițial m-am gândit să propun un amendament să votăm rectificarea doar
pentru școli, pentru că aici este urgența, însă am înțeles de la șef birou buget
financiar contabil, d-na Codrea, că sunt urgente și celelalte probleme cuprinse în
proiect și atunci înainte de a introduce spre aprobarea pe ordinea de zi, este ca d-na
Codrea să ne prezinte necesitatea și urgența acestui proiect.
D-na Codrea Victoria – pe lângă sumele are au fost alocate pentru plata
titlurilor executorii câștigate prin sentințe judecătorești s-a suplimentat și planul
cheltuielilor de personal, în ședința de luna trecută s-a aprobat bugetul Clubului
sportiv fără sume la cheltuieli de personal. În condițiile în care au fost suplimentate
cheltuielile de personal, am considerat că și pentru această instituție publică este
necesar să prevedem cheltuieli de personal pentru că altfel nu putem face angajări.
De asemenea se știe că s-a preluat Casa de cultură, de la CNI și acolo avem în
oranigramă posturi, respectiv director și bibliotecar. Dacă considerați oportună
includerea pe ordinea de zi a acestui proiect, nu este vorba doar de bugetul local ci și
de bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii, introduceți-l, dacă nu va
trebui să convocăm o ședință extraordinară în următoarele zile. Dacă se aprobă
bugetul asta nu înseamnă că de a doua zi se pot face plăți, bugetul va fi dus la
Directia de finanțe Brasov în 2-3 zile o să-l primească Trezoreria și se vor putea
face plăți.
Dl. cons. Molnar Sorin - supune spre aprobare suplimentarea ordinii de
zi - cu Proiect de Hotărâre - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al Oraşului Victoria pe anul 2015.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. cons. Molnar Sorin - supune spre aprobare
ordinea de zi cu
suplimentarea făcută- şi se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o
abţinere.

Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI

Dl. consilier Olteanu Viorel – am două probleme esențiale pentru oraș și
anume faptul că în zona pieții s-au înmulțit cerșetorii, nimeni nu ia nicio măsură, rog
executivul să ia măsurile cuvenite pentru a dispărea aceste specimene avem și
organe de ordine care, pot să spun că nu au luat nicio măsură, marea majoritate a
acestor persoane sunt cu probleme de comportament și au efecte negative asupra
populației.
A doua problemă, propun să realizați un text, care să fie afișat la fiecare bloc,
prin care să conștientizăm pe unii părinți ca să ia măsurile cuvenite pentru educația
copiilor lor. Spun aceasta pentru că în oras, se opreste curentul electric noapte de la
tablouri, se distrug bunuri. Vă rog să găsiți solutii. Propun să fie afișate și orele de
liniste, conform legii. Acestea sunt problemele, cu rugămintea să se acționeze rapid.
Dl.cons.Badea Costică – doresc să cer executivului să ne prezinte până la
ședința următoare o situație cu cheltuielile care au fost făcute cu ocazia Zilelor
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orașului, deoarece mulți participanți la activitățiile sportive nu au primt premii în
bani. Participând la Zilele orasului am observat că s-au citit mai mulți sponsori, aș
vrea să vedem contractele de sponsorizare și ce a conținut această sponsorizare,
dorim să ne prezentați valorile și firmele care au făcut sponsorizări. Virometul fiind
pe pierdere nu a putut să acorde sponsorizări, acesta a fost motivul pentru care nu a
putut sponsoriza, dar am ajutat cu ce am putut și treaba s-a desfășurat bine.
Dl. consilier Lup Alexandru – doresc să vă semnalez o problemă, care ar
trebui să deranjeze executivul, în momentul în care s-au realizat acele panouri de
afișare în centru am sustinut ideea, dar acum ati văzut ce se întâmplă, fiecare cetățen
care are ceva de afișat lipește afișul direct pe geamuri, ar trebui să deranjeze
executivul acest lucru. Vă rog să luați măsuri, să amendați acele persoane sau să
găsiți o soluție de afișare, pe un panou , fără taxă sau cu taxă.
Același lucru se întâmplă în statiile de autobuz, are de suferit fața orașului.
D-na consilier Mărginean Daniela- am văzut la proiectul de rectificare că s-a
renunțat la banii pentru bănci, în urma evaluării pe care ati făcut-o, întebarea este
dacă s-a mers și printre blocuri? Sau doar pe străzile principale.
Doresc să știu de cine aparține terenul, aprox. 2 m, din curba de pe Aleea
Uzinei, în perspectiva oblgației de curățare, pentru că eu am plătit curățarea acelui
teren și vreau să mă asigur că SC Parc Industrial nu taxează primăria pentru același
lucru.
Știu că sunt prevăzute amenzi pentru cei care aruncă semințe și resturi, vreau
să știu dacă s-a aplicat vreo amendă, pentru că în jurul băncilor sunt mormane de
gunoaie și știu că sunt angajați oameni care asta trebuie să facă. Câte amenzi s-au
aplicat?
D-na viceprima Bratu Cristina – în legătură cu problema ridicată de către dl.
Olteanu, cerșetorii de la piață, noi avem firma de pază, nu mai sunt gardienii. Cei de
la pază pot trece să-i alunge dar este foarte dificil, dar până la urmă cerșetoria intră și
în atribuțiile politiei, ea trebuie să-i sancționeze, conform legii.
În legătură cu a doua problemă ridicată de dvs., program de liniște putem să
afișăm dar atunci când deranjează sau produc stricăciuni, tot politia este cea care
trebuie să intervină și să ia măsuri.
În legătură cu Zilele orașului, vreau să vă spun că anul acesta nu au fost
acordate premii în bani pentru nicio activitate sportivă, s-a făcut o premiere cu
diplome și pentru că sponsorizările pe care le-am avut au fost doar produse, s-a
acordat o masă.
În ceea ce privește contractele de sponsorizare, o să vă prezentăm, dar nu au
fost acordate sume de bani, ci doar produse, respectiv cozonaci, mici, pâine,apă,
bere , sucuri, prăjuturi...
În ceea ce privește afișajul, am observat și noi, este o practică veche, singura
soliție este să punem un afis prin care să anunțăm că este interzisă afișarea.
Societatea de pază SC Royal Securyti SRL nu are voie să aplice amenzi, constată
abaterea și prin instiințare anunță primăria, în momentul in care cetățeanul primeste
instiințarea acasa vine la primărie cu rugămintea să nu fie amendat pentru că nu o să
se mai întâmple. Atunci s-a mers pe avertisment la prima constatare, și într-adevăr
persoane respectivă nu a mai avut constatări. Există o evidență cu toate instiințările
incheiate de către Royal.
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În legătură cu băncile, s-a făcu o inventariere, s-au numărat toți lații care
lipsesc, s-a făcut un necesar de materiale, cred că s-au avut în vedere toate băncile.
D-na consilier Mărginean Daniela – o scurtă recomandare, dacă se poate pe
anii viitori să aveți în vedere aceste reparații primăvara, pentru că până le reparati
vine toamna și cetățenii nu mai stau pe afară.
D-na viceprima Bratu Cristina – legat de drumul către combinat acesta
aparține de domeniul public, dar nu a fost facturată curățarea acelei porțiuni, Parcul
Industrial facturează doar lucrările pe care le execută.
D-na consilier Beca Olimpia – am o întrebare, către d-na viceprimar, acele
formulare asa zise contravenții, există la diferite servicii? Vă rog să ni le arătați.
D-na viceprima Bratu Cristina – da există.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Dl.consilier Molnar Sorin –doresc să vă cer acordul să începem cu dezbaterea
Proiectului de hotărâre - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2015, deoarece la ședință participă și d-na Codrea
Victoria și putem cere lămuriri dacă este cazul, ținând cont că acest proiect nu a
ajuns la comisii și nu s-au purta discuții pe marginea lui. Mulțumim, deci începem cu
primul proiect pe ordinea de zi :
Proiect de Hotărâre - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local
al Oraşului Victoria pe anul 2015.
Dacă sunt discuții?
D-na consilier Mărginean Daniela – am mai multe observații încep cu un
proiect la care nu am participat, nu l-am votat și care la acest moment mi se pare
exagerat, neoportun, vorbesc de amenajarea zonei - centru. Am înțeles că se vrea o
zonă pietonală și loc de joacă în spatele clubului, eu nu sunt pentru așa ceva pentru
mai multe motive: genul acesta de măsură se aplică în orașe unde exstă zone turistice
centrale, există o fructuație de oameni care circulă și se impune acest lucru, pe când
în Victoria, 90% din timp în centru nu este nimeni. Din acest punct de vedere nu se
justifică cheltuiala.
În al doilea rând, aș putea fi de acord cu o reamenajare , o regândire, o
restructurare a inimii orașului, în contextul în care pot să văd un plan arhitectural, un
plan făcut de un arhitect nu un constructor care să repare doar, un arhitect are o
viziune, o gândire.
Din aceste puncte de vedere eu cred că este inoportun acest proiect.
D-na viceprimar Bratu Cristina – proiectul despre care vorbiți nu există, pe
lista de investiții avem aprobat de la începutul anului să facem un proiect tehnic, deci
facem un proiect tehnic, pe care il face un arhitect, avem o comisie tehnică pe care
am convocat-o de 2 ori, să vadă planurile, să vadă propunerile arhitectului, o să vă
punem și dvs. la dispoziție planul să îl vedeți și să faceți propuneri.
Acum se face proiectul tehnic, după avizul comisiei tehnice, se va veni în fața
dvs. pentru al aproba, sau nu, și abia în condițiile în care acesta se aprobă va exista
un proiect de reamenajare zona centru. Lista de investiții a fost aprobată la începutul
anului.
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Este o investiție destul de mare, dar discuția cu reamenajarea centrului a pornit
de la sensul giratoriu care este pătrat, de la vegetația care o parte este uscată, de la
acel vas, etc. Și atunci s-a gîndit să se lege partea acea de parcul celălalt și fie o zona
pietonală.
D-na consilier Mărginean Daniela- d-na viceprimar eu doresc să vă spun că
în momentul în care puneți pe lista de investiții – amenajare zone verzi centru- eu nu
am de unde să știu exact ce faceți dvs. dac acum am aflat, deci eu pot să îmi exprim o
părere când aflu.
Dl. consilier Lup Alexandru – dacă nu știți vă informați înainte de ședință,
aceasta este procedura de lucru a consiliului. Acest lucru se face în ședințele de lucru
ale comisiilor de specialitate.
D-na consilier Mărginean Daniela – la punctul 3 – SF decontaminare teren
contaminat dezafectat, este vorba de Parcul Industrial? In acest context eu știu că
a existat un proiect de acest gen, corect dl. Flencana?
Dl. consilier Flencana Gheorghe – eu nu am spus așa ceva.
D-na viceprimar Bratu Cristina – în consiliul trecut la un moment dat a venit
o firmă de consultanță care a informat că există posibilitatea întocmirii unui proiect
de decontaminare cu finantare nerambursabilă, noi am fost de acord, după discuția
din consiliul local lucrurile nu au evoluat, deci a fost doar o discuție, acum se discută
faptul că prin POR se pot accesa fonduri pentru asemenea proiecte și pentru că nu
avem demarat nimic in acest sens, s-a considerat, dacă dvs aprobat, că ar fi necesar
întocmirea unui studiu de fezabilitate.
D-na consilier Mărginean Daniela – la ce vă referiti – reconversie suprafete
degradate din partea N-V a orașului prin amenajare parc de agrement?
D-na viceprimar Bratu Cristina – este vorba de zona Salcâmilor, în zona
respectivă există o suprafață de 100 ha și exită posibilitatea , tot pe finanțări
nerambursabile să se creeze acolo un parc tematic, au fost mai multe discuții pe acest
subiec, chiar si dl. Diminescu a venit cu propunerea să se facă un parc de observare a
florei, faunei. S-ar putea face un parc tematic care să aibă și ceva gen Adventura Parc
, ceva care să dezvolte turismul și să creeze și locuri de muncă, se vrea un proiect de
până la 5 milioane de euro.
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.118/2015.
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 68 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1C
înscris în CF 100653 nr.cad./nr.topo.100653.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.119/2015.
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Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.de 4
apartamente, domeniul privat al Or.Victoria- fondul locativ, 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 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.120/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea vânzării unui nr.de 7
apartamente, domeniul privat al Or.Victoria- fondul locativ, 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 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.121/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la acceptarea donatiei bunurilor
prevăzute în contractul de donaţie nr.91/8312/24.07.2015 încheiat între SC
MOBRA FILM SRL şi Oraşul Victoria.

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.122/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la radierea dreptului de
administrare operativă în favorul Consiliului Local Victoria din CF 100595
Victorianr.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.123/2015.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea transmiterii fără plată a
microbuzului scolar 16+1 locuri marca OPEL MOVANO din patrimoniul
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în
patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Victoria, jud. Brașov.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții.
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Dl. consilier Badea Costică – doresc să intreb executivul cine suportă
cheltuielile privind întreținerea și autorizarea acestui microbuz. Și care sunt
evaluarea cheltuielilor anuale?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – toate cheltuielile de întreținere cad în
sarcina unității de invățământ la care va fi predat iar costurile privind imatricularea si
licenta de transport cad în sarcina orașului, pentru că este proprietar, deci noi vom
putea transfera utilitatea microbuzului dar nu și proprietatea. În acest sens în
Ordonanța de urgență nr. 58/2014, este precizat faptul că toate costurile legate de
utilizarea acestor autovehicule scolare vor fi suportate din bugetele propri ale
unităților administrativ – teritoriale.
Dl. consilier Badea Costică – ne puteți da o evaluare a costurilor? Care a fost
gândirea mea , poate că ați citit listele și ati observat că marea majoritate a elevilor
sunt din satele limitrofe, ar trebui făcută o adresă și către primării să suporte o parte
din costurile de întreținere ulterioare, pentru că ajută comunitatea din Arpas din Ucea
etc. așa mi s-ar părea normal, pentru că copii comunităților respective beneficiază de
aceste avantaje.
D-na viceprimar Bratu Cristina- unitățile primesc cheltuieli materiale și de
acolo își plătesc. În urma acelor copii vin bani de la Minister, după cum știți
finanțarea se face per elev și cheltuielile materiale vin tot din banii respectivi.
D-na consilier Beca Olimpia – s-a schimbat legislatia, când s-a primit primul
microbuz la Colegiul Tehnic, a fost repartizat direct unității de învățământ, atunci si
cheltuielile au fost ale noastre, acum este clar că trebuie înregistrat de către noi și
apoi repartizat. Trebuie analizat către care școală trebuie să se îndrepte și trebuie
clarificat și cu acel microbuz care a fost la Colegiul Tehnic și care nu mai are licenta
de transport deoarece aceasta trebuie obținută tot de către noi.
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.124/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8- 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
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu completările
aduse acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.125/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la modificarea şi completarea 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 şi abrogarea HCL
80/30.04.2015.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Dl. consilier Lup Alexandru – cred că este a trei sau a patra oară când se vine
cu modificări la această hotărâre, nu inteleg de ce?
D-na viceprimar Bratu Cristina – din păcate când au ajuns la cadastru s-au
lovit de faptul că acolo este un drum și acesta nu poate fi deviat, atunci vor fi două
bucăți de o parte si alta a drumului.
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.126/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea ridicării din CF 100109
nr.cad./nr.topo.100109 şi CF 100116 nr.cad/nr.topo 100116, a interdicţiei de
înstrăinare şi grevare pe o perioadă de 5 ani înscrisă în favorul Oraşului
Victoria.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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.127/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea contractului de
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din
Or.Victoria, pentru o perioadă de 10 ani.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabil cu discuții.
Dl. consilier Badea Costică – vreau să intreb dacă cei cu care se negociază
direct au un program de investiții pe 10 ani dacă nu este pe 10 ani și nu au un plan ,
părere mea este să mergem pe 5 ani.
D-na viceprimar Bratu Cristina- când s-a aprobat documentația pentru
licitație s-a aprobat, perioada contractului si condițiile in care se poate incheia, noi nu
am cerut, ca și consiliu, nici un fel de investitii. Prin documentație s-au stabilit
criterii după care se punctează. Parcul Industrial a venit si au spus că fac investiții, 10
ani, cât au contractul, din profit pe care îl reinvestesc, deci nu au un plan de
investiții pentru că noi nu am cerut acest lucru.
Dl. consilier Lup Alexandru – vă reamintesc că ati mai ridicat această
problemă, nu se poate o perioada mai mică, s-a pus pe 7 ani si ANRSC-ul a respins
documentația, acum aprobăm contractul, deci finalul.
Contractul acesta a fost aprobat in consiliul local, odată cu toată documentația
de licitație, era și contractul și caietul de sarcini, după aceia a fost avizat de ANRSC
și acum este ultimul pas.
D-na consilier Mărginean Daniela – eu nu pot fi de acord cu oricare articol
care se referă la menținerea personalului, dvs. creati niste locuri de muncă dar nu
dati posibilitatea să vină oameni competenți, este aceiași problemă pe care am
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ridicat-o și la AGA. Nu sunt împotrivă să preia personalul care este in acest moment
cu mențiunea reevaluării și menținerii celor care sunt competenți.
D-na viceprimar Bratu Cristina – în criterile de selecție pe care dvs. le-ati
aprobat la garanții profesionale sunt două lucruri care se punctează, solutiile tehnice
de eficientizare a sistemului și nr. minim de angajați care vor fi păstrați în următorii 4
ani.
Dl. consilier Molnar Sorin – aveți un amendament?
D-na consilier Mărginean Daniela – da, vreau să se mențină la toate
articolele care prevăd această obligație de menținere a personalului să fie înlocuite cu
menținerea unui număr de 43 locuri de muncă.
Dl. consilier Molnar Sorin – se supune la vot și se votează cu 3 pentru, 7
abțineri și 3 împotrivă. Amendamentul este respins.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre , acesta fiind adoptat
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.128/2015.
Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE

1.-Adresa nr. 443/9009/12.08.2015 a Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu”
Victoria, prin care solicită repartizarea microbuzului școlar, bun transmis fără plată
de către MDRAP, către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.
S-a luat la cunoștință, de acord cu transmiterea bunului către Liceului Teoretic
”I.C.Drăgușanu” Victoria.
2.-Adresa nr.1629/8415/28.07.2015 a Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”
Victoria prin care solicită aprobarea funcționării unității de învățământ, cu
personalitate juridică, cu un număr mai mic de elevi, conform prevederilor art.19,
alin.3 din Legea nr. 1/2011.
S-a luat la cunoștință, consiliul local este de acord, urmând ca după primirea
avizului conform de la Inspectoratul Școlar Brașov să se inițieze proiect de hotărâre.
3.- Adresa nr.1675/8893/10.08.2015 a Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru
Bărbat” Victoria prin care informează faptul că începând cu luna septembrie nu mai
tot asigura transportul elevilor, deoarece a expirat licența de transport pentru
microbuzul dat în folosință Colegiului și datorită modificărilor legislative doar
proprietarul autovehiculului mai poate obține copia conformă a licenței de transport,
solicită luarea unei hotărâri cu privire la problema menționată.
S-a luat la cunoștință, consiliul local este de acord ca Primăria, in calitate de
proprietar, să obțină licenta de transport.
4. – Solicitarea dl. Râșnoveanu Virgil , înregistrată cu nr. 8425/28.07.2015, cu
privire la analizarea HCL NR.40/30.10.2012 – privind Regulamentul privind
cresterea si detinerea animalelor domestice si a pasarilor de curte in Or. Victoria.
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S-a luat la cunoștință.
5. – Adresa nr. 17/8381/23.07.2015 a SC VAMORAAG SRL prin care
solicită reanalizarea cererii societății cu privire la aprobarea închirierii suprafetei
cerute în Piața Agroalimentara Victoria.
Dl. consilier Badea Costică – dacă îmi permiteți, eu am fost acolo și am
văzut, părerea mea este că a modernizat acea terasă și este mult mai bine să fie
împrejmuită acea intrare decât să fie la vedere toți cei care stau acolo și consumă
băuturi. Dacă desfințezi trebuie găsită o altă variantă și dl. Moraru este proprietar.
D-na viceprimar Bratu Cristina – nici la cealaltă unitate nu are aprobata
inchirierea, desi acolo arată mai bine, dar nu poti face discriminări.
Dl. consilier Olteanu Viorel – eu am aprobat acea terasă, prin consiliul local
și nu au fost probleme, cred că se judecă tendențios, vă rog frumos să puneți condiții
de igienă și estetizare, să vopsească, să fie aspectos și doar dacă nu sunt respectate
aceste condiții să se ia măsuri. Eu nu sunt de acord pentru că repet nu am avut
probleme cu această persoană, atâta timp cât am fost primar. Intradevăr trebuie vopsit
și aranjat acel spatiu.
Se propune reanalizarea de către executiv a condițiilor de inchiriere.
6. – Informarea, nr. 9082/12.08.2015, d-nei Halmaghiu Andreia, consilier
Compartiment Proiecte Europene, cu privire la demersurile făcute în vederea
obținerii unor finanțări nerambursabile.
S-a luat la cunoștință.
7. – Adresa nr. 2164/8590/03.08.2015 - Camera de Conturi Brasov, privind
prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.
81/04.09.2014 și informarea, până la data de 17.08.2015, de către Consiliul Local
Victoria a măsurilor intreprinse.
S-a luat la cunoștință.
8. – Informarea nr. 9176/17.08.2015, privind măsurile intreprinse de către
Consiliul Local Victoria pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.
81/04.09.2014.
S-a luat la cunoștință.
9. - Solicitarea, înregistrată cu nr. 9056/13.08.2015, d-nei Oniga Maria,
domiciliata in str. Pietii, bl.9, ap.3, cu privire la analizarea metodologiei de acordare
a legitimațiilor de transport local și modul de efectuare a licitației cu privire la
delegarea de gestiune a serviciului de transport local Victoria. Adresa nr.
9191/18.08.2015, a UAT Victoria, privind prevederile L.544/2001.
S-a luat la cunoștință.
Dl. consilier Badea Costică – doresc să initiez un proiect de hotarare prin care
transportul pentru pensionari să fie suportat 50% noi și 50% firma de transport.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – D-na Oniga a primit legitimație de transport
și in baza Legii 544/2001 s-a inainta hotararea solicitată.
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10. Adresa nr. 355/9224/18.08.2015 – Caritas Mitropolitan, Greco-Catolic
Blaj, prin care solicită aprobarea prelungirii colaborării dintre Caritas Mitropolitan și
Primăria Victoria, în ceea ce privește amplasarea containerelor de colectare textile,
pe o perioadă de 5 ani, aprobat prin HCL nr.89/2013.
S-a luat la cunoștință, consiliul local își exprimă acordul cu privire la
solicitarea făcută.

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MOLNAR SORIN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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