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 24.09.2015 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11 consilieri, lipsesc motivat d-na
consilier Mărginean Daniela, dl. consilier Șoneriu Olimpiu, dl. consilier Ciceu
Adrian și dl. consilier Paler Lucian. Şedinţa este legal constituită şi începe la orele
19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa – în perioada 14.09-30.09.2015 dl. Primar
Cristian Gheorghe se află în concediul de odihnă iar atribuțile, pentru această
perioadă, au fost delegate d-nei viceprimar Bratu Cristina, prin Dispoziția nr.
508/11.09.2015.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local şi a
Legii 215/2001, vă rog să faceţi propunere pentru preşedintele de şedinţă al lunii
septembrie.
D-na viceprimar Bratu - propune preşedinte de şedinţă pe dl. consilier Năpar
Toma Dorinel.
Dl. consilier Năpar Toma Dorinel - supune spre aprobare:
- procesul verbal din 27.08.2015 - s-a votat cu 11 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Năpar Toma Dorinel - supune spre aprobare ordinea de zi
- şi se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl.cons.Badea Costică – stimați colegi, astăzi am avut neplăcuta surpriză să
constat că transportul local, pe care noi îl plătim din bani publici, se face facultativ,
nu știu dacă plata la fel. Astăzi trebuia să vină fata mea de la Tg. Mureș și i-am zis să
ia autobuzul de la gară, au fost 10 persoane în gară, dintre care 4-5 persoane foarte în
vârstă care așteptau autobuzul acesta trebuia să vină la 1 și 40 de minute, pentru
trenul de Sibiu, dar nu au venit pentru că nu au șofer.
Atunci dacă ei vin facultativ, atunci noi ca și Consiliul Local sau ca și
comunitate trebuie să nu mai plătim acestor domni, banii pe transportul local. Plus că
am solicitat să se afișeze orarul în stații.
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Aș vrea să se ia această măsură de verificare a activității firmei de transport și
să se reglementeze aceste probleme. Dacă nu să anunțe că nu mai merg si atunci știm
ce măsuri să luăm.
A doua problemă pe care o pun în discuție este legată de drumurile unde au
fost făcute lucrări pentru canalizări, să se solicite firmei care a executat lucrarea să
repare aceste treceri pentru că la fiecrate ploaie se spală pietrișul și rămân denivelări.
La recepția lucrării s-a promis că se vor repara în decurs de 2 săptămâni.
Am primit un telefon de la un domn, pe care nu o să-i dau numele, cu privire la
folosirea pajiștilor, în zona de la intrare în Victoria, doresc să întreb executivul dacă
s-au încasat bani pentru fânul care s-a cosit acolo, pentru că se pare că sunt anumite
persoane care cosesc iarba și pasc animale fără să plătească. Dacă se plătește și se
poate dovedi cu documente de plată, aș fi recunoscător. Mulțumesc.
D-na viceprima Bratu Cristina – în legătură cu transportul la gară, o să
facem verifcări, în ceea ce privește orarul acesta este afișat atât în stații cât și pe siteul primăriei, o să afișăm din nou, probabil aceste orare au fost deteriorate.
Legat de asfaltare, întradevăr s-a scris în anexa 2 asfaltarea, în momentul în
care noi o să facem reparatiile, le-am promis că o să-i direcționăm să facă și acele
reparații. Din păcate, până la această oră nu am reușit să găsim o firmă care să fie
interesată să facă câteva reparații în oraș, toate firmele spun că sunt prinse în proiecte
mari și nu sunt interesate să execute mici reparații.
Dl. consilier Lup Alexandru – dar se poate repara, se toarnă beton.
D-na viceprima Bratu Cristina – da, noi am spus să nu toarne beton și să
turnăm asfalt, acum suntem într-o nouă solicitare de oferte, poate reușim să găsim pe
cineva.
Iar in ceea ce privește animalele, o să facem o informare, o să verificăm la
impozite și taxe locale să vedem dacă s-a plătit și cât s-a plătit.
D-na consilier Beca Olimpia – o parte dintre dvs. sunteți în consiliile de
administrație de la școli și cu această ocazie aș vrea să felicit conducerea Colegiului
Tehnic și pe consilieri, pentru faptul că în prima zi de școală au fost prezenți la
Festivitatea de deschidere a cursurilor școlare, precum și 10 profesori pensionari.
Așa mi s-ar părea normal, că atât la școli cât și la gădinițe, la începutul anului
școlar, la sfârșitul anului școlar, să fie invitați și profesorii aflați la pensie pentru că
au contribuit la formarea multor tineri. Si atunci, prin membrii consiliilor de
administrație s-ar putea spune acest lucru pentru anul viitor.
Apoi, microbuzul pentru Colegiul Tehnic, s-a rezolvat cu el, d-na viceprimar?
și în acelați timp, deși am specificat și data trecută că nu am nimic ca noul microbuz
să fie la Liceul Teoretic, dar cerusem niște liste cu elevii navetiști, care ar fi legați de
acel microbuz pentru acest liceu și atunci pornind de la aceste realități, eu m-am
gândit că poate ar fi bine să facem următorul lucru și să fie din acest an școlar și
anume:
O întâlnire dintre primarii din Victoria, Drăguș, Viștea, Ucea, pentru că
vreau să vă spun că din Drăguș și Ucea microbuzele primăriilor aduc copii în
Victoria, în schimb Viștea trimite mocrobuzul cu copii din Viștea la școlile din
Făgăraș, or noi fiind lângă aceste comune apropiate, ar trebui să încercăm să facem o
politică comună, atât pentru aducerea copiilor la școlile de aici, cât și a cheltuielilor.
Si atunci cu directorii de școli și comisia de învățământ să se facă o discuție pe
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această temă cu listele pe masă, câți copii pot aduce comunele menționate, cât
scoliile și atunci poate că ar fi mai bine pentru toată lumea.
D-na viceprima Bratu Cristina – în legătură cu microbuzul, eu am preluat
problema, de când a plecat dl. primar în concediu, nu a fost rezolvată licențierea
microbuzelor, pentru că pentru obținerea licenței ne trebuia o persoana care să facă
un curs de coordonator transport, am trimis șoferul nostru la acest curs, cursul se
termină în data de 02 octombrie și dacă obține atestatul putem demara și licențierea
microbuzelor.
Cu Colegiul Tehnic avem contract de comodat pentru microbuz, valabil la
această dată, iar pentru noul microbuz, în funcție de ce se hotărăște astăzi în
Consiliul local.
Dl. consilier Olteanu Viorel – aș vrea să ridic câteva probleme, în primul
rând, comisia de mediu, care trebuie să ridice această problemă cu privire la
poluarea din oraș, sunt zile în care nu poți să respiri în oraș din cauza mirosurilor de
amine, care sunt și volatile. Acestea sunt foarte periculoase pentru mucoase, chiar
cancerigene.
Din informațiile pe care le am, de la cetățeni, se pare că un miros de amine iese
prin gurile de canal din vechiul traseu al combinatului, asta mă face să cred că parte
din aceste ape reziduale se distribuie ilegal prin acest canal care nu mai este
funcțional.
Rog executivul să facă un studiu, o verificare , în acest sens, aceste ape
netratate se deversează și în Olt, dovada este că peștii mai mici sunt afectați atunci
când ajung aceste produse în râu.
A doua problemă, pe vremea mea era acest lucru, să existe un Registru de
procese- verbale încheiate de către firma de pază, la ieșirea din tură. Pentru a avea
posibilitatea să vedem, când dorim, ce activități au fost desfășurate, ce evenimente au
avut loc și ce măsuri s-au luat. Faptul că s-au dat atenționări, nu are efect. Să se dea
și amenzi, pentru că altfel nu au efect.
A treia problemă, la școala generală sunt copii de clasa zero și clasa I care sunt
în pericol când traversează strada, ar trebui să fie un organ de ordine atunci când
copii pleacă acasă. Puteți organiza chiar și cu copii o activitate numită Micii polițiști,
așa cum era și înainte pentru că este o metodă foarte bună și în democrația noastră.
O altă problemă este plimbatul cu bicicletele pe trotuare, sunt copii și oameni
în vârstă și pot avea loc accidente și aici domnii de la firma de pază pot actiona.
Am o propunere, pe str. Policlinicii , pe partea stângă, se adună apă de câte ori
plouă, se poate face o rigolă de captare iar in dreptul caselor un canal în care se pot
deversa aceste ape.
La intrarea în piață este o plasă de sârmă, dacă ați văzut-o, am avut ocazia să
văd o femeie care a căzut din cauza acelei plase.
Și o întrebare dacă s-au afișat în oraș programul privind respectarea orelor de
liniște și un apel către părinți privind educația copiilor.
D-na viceprimar Bratu Cristina – în legătură cu poluarea, am pus afiș și în
oraș si pe site-ul primăriei că în data de 01.10.2015 la ora 16 SC Purolite SRL face
dezbatere publică pentru autorizația de mediu și dacă doriți sau cunoașteți persoane
care doresc să participe, îi puteți anunța.
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Cu privire la canalizarea, pe care dvs. spuneți că se mai folosește, am fost
informați și noi despre acest lucru, în urma acestei informații s-a format o comisie cu
reprezentanti ai SC Viromet SA, au fost și reprezentanți de la mediu și de la ape, neam deplasat la grădina dl. Hirizan, pentru că acolo este canalul vechiului traseu și s-a
constatat că acel traseu nu se mai folosește, nu și-au dat seama de ce mai persistă
mirosuri, spuneau că miroase a stiren, substanță care nu se mai folosește acum.
Posibil să fie depozite de reziduuri pe pereții canalizării iar când plouă să se
infiltreze apă și să degaje mirosuri.
În legătură cu rigola de pe str. Policlinicii, s-a aprobat in Consiliul local un
buget și în funcție de acest buget se are în vedere această problemă, nu este singura
zonă din oraș, dar aceste rigole costă destul de mult și trebuie o canalizare care să
preia aceste ape. Nu cred că anul acesta vom reuși să rezolvăm această problemă.
În ceea ce privește liniștea din oraș, am făcut afișe, le-am pus în oraș, am făcut
și ședințe în zonele în care am avut reclamații, au afișat și cei de la Royal aceste
informații.
Pentru plasa aceia de sârmă, am făcut adresă dl. Bogdan Doru, o să revenim.
Dl. consilier Lup Alexandru – două probleme am să spuna iar una a fost
atinsă parțial de dl. Olteanu, remarc că ati luat în considerare panourile din centru și
nu am mai văzut lipite afișe, mai mult nu știu de ce nu se dau partidelor, acestea pot
să pună documente de interes public. Se poate afișa și orarul cu mersul microbuzelor
și Hotărârile Consiliului Local și Ordinea de zi a ședintelor.
Dar în continuare in stații este un dezastru, aceste stații arată foarte urât și în al
doilea rând trebuie interzis și acolo afișarea diverselor anunțuri de vânzare sau de
cumpărare a diverse lucruri, trebuie luate măsuri și în aceste spații.
Vă sugerez ca aceste anunțuri să le afișați la un panou din centru, să fie
gestionate de dvs. Legat de această firmă de pază Royal Security, eu nu rețin când a
aprobat Consiliul local contractul cu această firmă, nu știu dacă s-a discutat în
Consiliul local, dacă s-a prezentat contractul, pentru faptul că sunt plătiți de la
primărie și din bugetul local de care răspunde consiliul , aveați obligația să veniți cu
aceste documente în Consiliul local. Ei trebuie să prezinte un plan de pază, de unde
rezultă care sunt obligațiile lor, care sunt punctele unde stau și să întocmească lunar
rapoarte cu constatările făcute.
În momentul in care sunt plătiți de primărie trebuie să prezinte un raport anual,
așa cum primarul prezintă Raport anual de activitate, este inacceptabil ca aceste
servicii de pază să nu prezinte rapoarte de activitate, pentru ce iau banii? Am aflat în
ședința trecută că sunt ai primăriei, nici nu știu căt ne costă și atunci întreb: de ce nu
am făcut Poliție Locală? De ani de zile există lege care este obligatorie ca fiecare
oraș să aibe Poliție Locală.
D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru că ați ridicat această problemă, o să
le cerem celor de la Royal un raport de activitate pe care să-l prezinte Consiliului
Local. În ceea ce privește contracul cu această firmă, vă pot spune că în urma
discuțiilor purtate, în Consiliul local, legate de nemulțumirilr privind activitatea
gardienilor, s-a hotărât să se ceară mai multe oferte, de la mai multe firme de pază și
protecție. A vut loc o licitație, această firmă a avut prețul cel mai mic pe oră, au
câștigat licitația și s-a încheiat contractul.
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Dvs. în fiecare an și la fiecare buget aprobați sume alocate pentru servici de
pază, nu trebuia să aprobați contractul.
Dl. Consilier Lup Alexandru – nu sunt mulțumit, contractul trebuia aprobat
de către Consiliul Local. Eu ce să fac cu raportul prezentat de această firmă, eu
doresc să știu ce obligații au, ce plan de activitate au.
D-na viceprimar Bratu Cristina – nu era obligatoriu ca acest contact să fie
aprobat prin Consiliul Local. Nu toate contractele de prestări servicii trebuie aprobate
prin Hotărâre a Consiliului Local. O să prezentăm contractul și informațiile pe care le
solicitați și o să le cerem să vină lunar cu raport de activitate.
Dl. Consilier Lup Alexandru – Gardienii erau subordonați Consiliului
Județean, pentru orice problemă te puteai adresa Consiliului Județean.
D-na viceprimar Bratu Cristina – în ultima vreme gardieni erau la un SRL și
nu mai erau în subordinea Consiliului Județean.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre 1- Cu privire la modificarea art.1 din HCL
nr.89/29.08.2013 cu privire la aprobarea locaţiilor pentru amplasarea unor
containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.129/2015.
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la acordarea către dl.Copariu
Vasile a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1449/03.04.1997
pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în
CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12,
boxa de garaj nr.1 înscris, către dl.Aborşoae Florin şi încheierea unui act
adiţional la contract.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.130/2015.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea ridicării din CF
100666 nr.cad./nr.topo.100666 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.
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Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.131/2015.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată
ale Or.Victoria ce urmează a fi concesionate direct fără licitaţie publică pentru
extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu
acordul acestuia conform art. 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.132/2015.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
nivelurilor taxelor percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate publică
şi privată ale Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1, C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.133/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
preţurilor unitare de vânzare/concesionare (fara TVA) pe zone, a terenurilor
proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări
servicii.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
Dl. consilier Lup Alexandru – observația era faptul că prețul pe mp la
locuințe mi se pare ridicat pentru nivelul orașului nostru. Dacă avem în vedere o
politică de stimulare, să se facă construcții, având în vedere că pe terenurile pe care
se cumpără se construiesc case și se plătesc impozite, de asemenea se stabilesc tineri
în oraș. Aici sunt prețurile ca anul trecut.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în zona Salcâmilor este Raport de
expertiză, prețurile sunt cele din raport.
Dl. consilier Miclea Ioan – doar pentru acea zonă este expertiză? A devenit
cea mai scumpă zonă, este zona C și este 7 euro/mp.
D-na viceprimar Bratu Cristina – expertizele au fost făcute pentru terenurile
concesionate, nu s-au expertizat terenuri libere.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în cursul zilei de astăzi am purtat discuții,
pe această temă cu Dl. Urian pentru că acest proiect aparține de biroul ADPP și am
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fost informată că pentru zona Salcâmilor există un Raport de expertiză, iar prețul pe
mp. este cel prevăzut în acest raport.
Dl. consilier Lup Alexandru – Consiliul Local are autonomia de a stabili
prețul de concesiune, în baza acestor prerogative s-au stabilit prețuri care s-au
corectat în timp, în funcție de inflație, de cerere și ofertă. Între timp se mai fac și
expertize, noi nu putem asimila prețul stabilit de noi cu prețul expertizei, s-a făcut
expertiza la CT2 și în urma prețului fixat prin expertiză nu s-a vândut.
D-na viceprimar Bratu Cristina – toate expertizele au fost aprobate în
Consiliul local, din partea executivului a venit o propunere, dvs. puteți face ce doriți,
puteți face un amendament, nu este impusă propunerea noastră.
Dl. consilier Lup Alexandru – atunci hai să vedem ce dorim , să se vândă
terenuri cât mai multe și să se construiască locuințe, sau dorim să vindem un teren
scump dacă avem cereri.
Dl. consilier Badea Costică – dar și în Sumernă și la Sâmbăta sunt practicate
aceste prețuri.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în această zonă s-au vândut terenuri cu
acest preț, care este prețul fixat prin expertiză.
Dl. consilier Lup Alexandru – amendamentul pe care îl propun este ca prețul
de pornire a licitației /mp pentru zona C să fie 3 euro.
Dl. consilier Badea Costică – eu propun ca acest proiect să se analizeze până
data viitoare și să se semneze pe toate hârtiile pentru legalitate, să se confirme dacă
este ținut cont de expertiză sau nu, iar atunci când avem toate aceste date putem vota
în cunoștință de cauză.
D-na viceprimar Bratu Cristina – Consiliul local are autonomie să
stabilească prețurile, noi când venim și vă propunem trebuie să avem un reper, noi
am propus ținând cont de reperul pe care l-am avut vizavi de ultimele expertize.
Dl. consilier Badea Costică – cel mai bine este să amânăm și să clarificați
toate aspectele.
Dl. consilier Lup Alexandru – amendamentul pe care îl propun este ca
prețurile cuprinse în proiect să rămână ca cele de anul trecut cu excepția celor
din zona C care să fie 3 euro/mp.
Dl. consilier Olteanu Viorel – din punct de vedere legal dacă există o
expertiză, pe zone, Consiliul local nu poate veni cu un preț mai mic decât expertiza.
Dl. consilier Năpar Dorinel – supunem la vot amendamentul dl. consilier Lup
Alexandru - prețurile cuprinse în proiect să rămână ca cele de anul trecut cu
excepția celor din zona C care să fie 3 euro/mp.
În urma procesului de vot sunt: 7 voturi pentru, 4 abtineri, niciunul împotrivă,
deoarece nu s-a întrunit nr. necesar de voturi, conform Legii 215/2001,respectiv 2/3
din nr. consilierilor în funcție, amendamentul nu a fost adoptat.
Dl. consilier Năpar Dorinel – supunem la vot amendamentul dl. consilier
Badea Costică, pentru amânarea proiectului de hotărâre.
În urma procesului de vot sunt: 3 pentru, 1 împotrivă, 7 abțineri deoarece nu sa întrunit nr. necesar de voturi, conform Legii 215/2001,respectiv 2/3 din nr.
consilierilor în funcție, amendamentul nu a fost adoptat.
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, și se votează cu 1
vot pentru, 3 împotrivă, 7 abţineri, deoarece nu este întrunit numărul necesar de
voturi, conform Legii 215/2001, respectiv 2/3 din nr. consilierilor în funcție,
proiectul nu a fost adoptat.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea taxei de închiriere
parcări prevăzută la art.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Parcărilor Publice de Reşedinţă Aflate pe Raza Oraşului Victoria, pentru
anul 2016.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.134/2015.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.135/2015.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016
a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din
domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie
înregistrate în evidenţele contabile
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.136/2015.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea pentru anul 2016 a
preţului reprezentând contravaloare a dreptului de folosinţă asupra terenului
ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
Dl. consilier Lup Alexandru – aceiași problemă dar invers văzută, dacă sunt
companii de telecomunicații și sunt toate bănoase, acolo trebuie luați banii, nu pentru
construirea caselor. Nu doresc să propun, doar vă atrag atenția că nu aveți o strategie.
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Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
adus, acesta fiind adoptat cu 9 voturi pentru, unul împotrivă ( dl. consilier Lup
Alexandru), o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.137/2015.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea Regulamentului
Privind Creşterea şi Deţinerea Animalelor Domestice şi a Păsărilor de Curte
în Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabil cu discuții.
Dl consilier Badea Costică – în preambului deschiderii ședinței am purtat
discuții cu d-na secretară despre datele de pe procesul verbal pentru consultarea
populației, este o eroare și am dori să se refacă, plus pe parcursul regulamentului sunt
multe date care nu sunt în concordanță cu legea și nu sunt prezentate anumite
persoane fizice care fac parte din acest regulament. Propun un amendament de
amânare, recorectare și corelarea cu legile care prevăd aceste măsuri.
Dl. consilier Molnar Sorin – o întrebare către d-na secretar, în regulamentul
care a fost votat data trecută erau date diferențiate pentru nr. de câini pe care il are
fiecare proprietar. Nu este in concordanta nici regulamentul in discutie nici cel
dinainte. Și eu cred că trebuie amânat pentru că dacă facem discuții pe fiecare articol,
o să vedeți că pe partea cu cânii comunitari, nu se fac diferențe între proprietar, între
deținător, între îngrijitor, între deținătorul temporar.
Se spune iarăși se aplică Ordonanța 55 vizavi de câinii periculoși și de luptă,
se spune ce condiții trebuie să îndeplinești să deții acești câini, dar la art. ulterior se
spune că sunt interziși, deci dacă legea îți permite noi interzicem că suntem
autonomie locală sau, avem dreptul sau nu avem dreptul să interzicem?
Cum la fel vă întreb, dacă așa este prevăzut în acest regulament, când se
discuta despre distanța de 15 m între coteț și casă, legea prevede minim 10 m, de ce
nu avem voie să spunem 15 m?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – puteți face amendament referitor la
distanță.
Dl. consilier Molnar Sorin – nu cred că are rost să stăm să discutăm fiecare
articol în parte, sunt de acord cu propunerea colegului nostru să amânăm proiectul
astfel încât regulamentul să fie pus în concordanță cu legile în vigoare și cu hotărârile
luate de către Consiliul local.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu pot spune că se poate să se fi strecurat
neconcordante, o să verificăm, însă în legătură cu creșterea câinilor, este prevăzut că
este interzisă creșterea în scopul organizării luptelor intre câini, in schimb se spune
că proprietarii sau deținătorii să respecte condițiile impuse de lege.
Dl. consilier Olteanu Viorel – o intrebare, dacă primăria , la această oră, are o
evidență clară cine sunt deținătorii de câini de apartament și alte tipuri de câini?
Eu propun, pentru că sunt situații în care unii proprietari au 4 câini în
apartament, să se limiteze la un câine. Rog primăria să delimiteze un teren unde
proprietarii să se plimbe câinii și aceștia să aibă sculele necesare pentru strângerea
dejecțiilor.
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Dl. consilier Molnar Sorin –am o sugestie către executiv, dacă tot aprobăm
diverse regulamente, ca să poată fi pus în aplicare, când îl introduceți și modificati,
in ultimul alineat, ca in termen de 90 de zile sau 120 de zile biroul ADPP să facă
inventarierea câinilor și pisicilor ca să se poată aplica regulamentul.
D-na consilier Beca Olimpia – aș sugera în baza celor discutate, când lucrați
pe regulament să-l simplificați astfel încât să devină operațional, să includeți ceea ce
trebuie dar să nu-l faceți foarte lung ca să fie operativ.
Dl. consilier Năpar Dorinel – supunem la vot amendamentul dl. consilier
Badea Costică, pentru amânarea proiectului de hotărâre.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot amendamentul d-lui cons. Badea Costică
- amânarea discutării proiectului de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea concesionării prin
licitaţie publică a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul
nr.7 şi 8) – obiective ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria
situate în str.Albota nr.1 – incinta pieţii Or.Victoria, pentru construcţii spaţii
comerciale conform proiectului nr.18/2010.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.138/2015

Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de comodat nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între
Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea
Anexei nr.1 la contract.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
10 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.139/2015
Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de încredinţare directă a gestiunii activităţilor de
salubritate stradală, întreţinerea şi amenajarea parcurilor, scuarelor a zonelor
verzi şi deszăpezire din Oraşul Victoria către SC Victoria Parc Industrial SRL
nr.4665/63RC/21.05.2012 cu privire la completarea titlului contractului,
preambulului, art.1 şi art.2 şi art.4 Cap.II, art.5 alin.1 lit. a-e Cap.III.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.140/2015

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de prestări servicii Nr.12569/147RC/313Bis/28.11.2014
încheiat între Oraşul Victoria şi SC PROTAN SA cu privire la prelungirea
termenului prevăzut la art.VIII pct.8.1.prevăzut la art.VIII pct.8.1.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.141/2015
Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011
încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la
modificarea şi completarea alin.3 al art.5 – Cap.IV din contract precum şi a
pct.1 din Anexa 1 la contract.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
9 voturi pentru, niciunul împotrivă, d-na consilier Beca Olimpia și dl. consilier Badea
Costică s-au abținut de la vot , devenind Hotărârea Consiliului Local nr.142/2015
Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la aprobarea încheierii unui
Contract de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Victoria și SC
NOVALAND SRL.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.143/2015
Proiect de Hotărâre nr.18 - Cu privire la numirea unui reprezentant al
Consiliului Local Victoria în Consiliul de Administraţie la CLUBUL
COPIILOR VICTORIA.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform art. 45 din Leea 215/2001 şi a
regulamentului de organizar şi funcţionare a consilului local, hotărârile cu caracter
individual cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret.
Dl. consilier Năpar Toma Dorinel – vă rog să faceți propuneri pentru
numirea unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul de Administrație al
Clubului Copiilor Victoria.
Dl. consilier Silaghi Fabian – il propun pe dl. consilier Olteanu Viorel.
Se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru , nicio abținere, niciunul
împotrivă.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută,
acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.144/2015
Proiect de Hotărâre nr.19 - Cu privire la aprobarea documentației tehnice
a obiectivului de investiție ” P.T REABILITARE TROTUARE SRT.
POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI, STR. G.
COȘBUC, STR. OLTULUI, STR. VIITORULUI”, ORAȘUL VICTORIA.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții.
D-na consilier Beca Olimpia – aș dori să fac un amendament - dacă s-ar putea
lua in calcul, de aici înainte, ca trotuarele să fie făcute cu asfalt și nu cu pavele.
Deoarece, dacă ne uităm cu atenție și la trotuare și la zona de sub bănci și oriunde
avem pavele, începe să inunde iarba, acesta este un aspect, al doilea aspect trotuarul
este pentru mersul pe jos, e mai deranjant la mers, doamnele cu tocuri, copii, etc.
D-na viceprimar Bratu Cristina- noi avem făcută o documentație, dvs.
trebuie să aprobați documentația sau să o respingeți, deci dvs. faceți amendament de
respingere.
D-na consilier Beca Olimpia – da, propun un amendament de respingere.
Dl. consilier Flencana Gheorghe – D-na Beca, în toate tările civilizate, eu nu
am mai văzut trotuare cu asfalt, oriunde mergeti. Un trotuar cu asfalt este foarte greu
de reparat, la un trotuar cu pavele repari doar zona respectivă, faptul că trebuie
întreținut și curățat, aceasta este altă problemă, se poate da cu ierbicid.
Dar, am înlocuit asfaltul cu pavele, acum venim și înlocuim pavelele cu asfalt.
Dl. consilier Lup Alexandru – vreau să vă spun că am fost și eu în străinătate
și sunt trotuare cu pavele în zonele mărginașe unde sunt și șosele cu pavele dar pe
acolo circulă mașini grele, dar în zonele centrale este asfalt. Eu de asmenea sunt
împotriva pavelelor, din următoarele motive: nu le puteți întreține, costă mult mai
mult și toate trotuarele au iarbă.
D-na viceprimar Bratu Cristina – oricum în Consiliul Local s-a aprobat și
repararea trotuarelor din zona Pieții și aceea este cu covor asfaltic, avem și trotuare
care se vor executa cu covor asfaltic, dar s-a pornit cu pavele pe zona centrală și s-a
mers în același ton și cu proiectarea.
Dl. consilier Lup Alexandru – dacă veți face trotuare cu pavele în zona Gării
și veți merge direct pe pământ, o să iasă iarba și vă costă mult mai mult întreținerea.
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Dl. consilier Năpar Toma Dorin- supunem la vot amendamentul d-nei
consilier Beca Olimpia – respingerea proiectului
În urma procesului de vot sunt: 2 pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri deoarece nu sa întrunit nr. necesar de voturi, conform Legii 215/2001, respectiv 1/2 din nr.
consilierilor în funcție, amendamentul nu a fost adoptat.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
9 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.145/2015
Proiect de Hotărâre nr.20 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care
aparţin fondului locativ de stat din Or.Victoria – domeniul privat.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.146/2015
Proiect de Hotărâre nr.21- Cu privire la compensarea de către
proprietarul apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 142,51 lei
plătită de către chiriaşul ZĂMĂCĂU ELENA pentru lucrările de reparaţii la
instalaţia de alimentare cu apă, cu chiria aferentă de 43,00 lei/lună pentru o
perioadă de 100 zile respectiv 3 luni şi 9 zile ( 01.09.2015 – 09.12.2015) începând
cu data de 01.09.2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.147/2015
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la numirea a doi reprezentanţi ai
Consiliului Local Victoria în Consiliul de Administraţie la Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform art. 45 din Leea 215/2001 şi a
regulamentului de organizar şi funcţionare a consilului local, hotărârile cu caracter
individual cu privire la persoane vor fi luate prin vot secret.
Dl. consilier Năpar Toma Dorin – vă rog să faceți nominalizări.
D-na consilier Beca Olimpia – îl propun pe dl consilier Badea Costică.
Dl. consilier Badea Costică – o propun pe d-na Beca Olimpia
Dl. consilier Năpar Toma Dorin – se supune la vot, propunerea dl. consilier
Badea Costică și se votează și 11 voturi pentru , niciunul împotrivă, nicio abținere,
pentru d-na Beca Olimpia
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Dl. consilier Năpar Toma Dorin – se supune la vot propunerea d-nei Beca
Olimpia și 11 voturi pentru , niciunul împotrivă, nicio abținere, pentru dl consilier
Badea Costică.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu nominalizările
făcute, acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.148/2015
Proiect de Hotărâre nr.23- 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.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.149/2015
Proiect de Hotărâre nr.24 - Cu privire la repartizarea in vederea
inchirierii a unei locuinte de serviciu care apartin domeniului privat al Or.
Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.150/2015
Proiect de Hotărâre nr.25 - Cu privire la darea în folosinţă gratuită a
microbuzului marca OPEL MOVANO, ce aparţine domeniului privat al
Or.Victoria, cu destinaţia “Transport Şcolar”, pentru o prioadă de 5 ani, în
baza unui contract de comodat, către Liceul Teoretic „I.C.Drăguşanu”
Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții.
D-na consilier Beca Olimpia- aș propune amânarea proiectului până la
obținerea licenței de transport ș până la realizarea unei întâlniri așa cum am spus la
începutul ședinței. Să putem discuta pe situația de anul trecut, câți copii au făcut
naveta la Colegiu și câți copii au făcut naveta la Liceul Teoretic, câți au adus
microbuzele din Ucea sau Drăguș, cît au dus microbuzele de aici și atunci să știm în
cunoștință de cauză cum să procedăm.
Dl. consilier Badea Costică- aveam aceiași propunere, până la obținerea
autorizației și discuția care am avut-o și data trecută trebuie mai bine analizat cum s
împart copii pe toată zona și atunci este și eficiență, pentru că banii tot de la bugetele
locale se duc dar să fie mai judicios cheltuiți. Deci amânare până se înțeleg primarii
și vin cu situații și atunci să luăm o hotărâre.
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Dl. consilier Flencana Gheorghe – dar să vedem cât de mult influențează
această amânare, trebuie să ținem cont ca ambele școli să fie în legalitate ne mai
trebuie 3 elevi la Colegiul Tehnic. Noi amânăm proiectul, apoi obținem licența, apoi
venim cu hotărâre de consiliu și abia după aceea primesc microbuzul.
Mergem așa 2, 3 luni, în condițiile în care noi suntem direct interesați să
aducem cât mai mulți copii la școlile noastre. Ce rezolvăm dacă cei de la Ucea sau
Viștea ne spun câți copii au dus la Făgăraș sau câți copii au dus la Victoria. Cu aceste
lucruri nu se rezolvă nimic, problema este să obținem licența și să repartizăm
microbuzele și să aducem câți mai mulți copii.
D-na viceptimar Bratu Cristina- câte mașini are Colegiul Tehnic? Două
microbuze și atunci le trebuie și al treilea? Liceul Teoretic nu are niciunul și acolo
sunt copii din sate. Pentru ce să amânăm, nu înțeleg motivul amânării. Colegiul are
două mașini, au mai primit o mașină de la primărie, de ce doriți amânare?
D-na consilier Beca Olimpia – eu am propus nu amendament, bazat pe 2
argumente: 1. Nu avem licență de transport,
2. pentru că nu știm situația copiilor pe anul școlar trecut, vă întreb dacă
dvs. în calitate de viceprimar, știți câți copii și cum au circulat? Cu microbuzele
noastre sau cu microbuzele primăriei?
Nu știți cum au navetat copii anul trecut.
D-na viceptimar Bratu Cristina - știu că sunt copii pentru care a fost solicitat
acest microbuz, că au început școala și nu au cu ce să vină. Iar dacă noi amânăm
discuția acești copii nu au mașină cu care să vină la școală. Spuneți dvs. câți copii
navetiști sunt pentru că sunteți în comisia de învățământ, și atunci există o solicitare,
eu cred că în Consiliul Local putem să analizăm această solicitare. Nu este oportun
să amânăm decizia pentru că indiferent câți copii sunt tot trebuie repartizat Liceului
pentru că ei nu au mijloc de transport iar la Colegiu sunt trei microbuze.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – dacă îmi permiteți, sa discutat și la școala
noastră și la nivel de liceu și în primul rând se pare că ei au făcut mai multe
demersuri să obțină acest microbuz, au mers peste tot și la Brașov și la București, am
înțeles acest lucru și am citit toate documentele, după aceia sunt și acolo navetiști
pentru că au venit copii la noi să ceară să-i luăm cu microbuzul nostru.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – 68 de copii este specificat în adresa atașată
la proiect.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – microbuzul este în curtea școlii generale,
astăzi am plecat de la școală și știam că unul din șoferii noștri se mută la Liceul
Teoretic, mai mult au prevăzut și post de șofer și este bugetat, pot suporta
cheltuielile.
Am înțeles că ne luptăm, la nivel de primărie, pentru obținerea licenței la
microbuze și apoi să fie folosite pentru navetă.
Dl. consilier Năpar Toma Dorinel – supunem la vot amendamentul d-nei
consilier Beca, cu privire la amânarea proiectului de hotărâre:
În urma procesului de vot sunt: 2 pentru, 2 împotrivă, 7 abțineri, deoarece nu
s-a întrunit nr. necesar de voturi, conform Legii 215/2001, respectiv 2/3 din nr.
consilierilor în funcție, amendamentul nu a fost adoptat.
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D-na viceptimar Bratu Cristina – avem cuprins în adresa Liceului nr. de
elevi – 68 pentru că nu sunt trecuți nominal nu este motiv de amânare. Vă rog să
notați, d-na secretar să solicitați tabelele nominale.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, și se votează cu 8
vot pentru, 2 împotrivă, 1 abţinere, deoarece nu este întrunit numărul necesar de
voturi, conform Legii 215/2001, respectiv 2/3 din nr. consilierilor în funcție,
proiectul nu a fost adoptat.
Se trece la punctul III al ordinii de zi – PROBLEME DIVERSE
1.- Informarea nr. 10.273/10.09.2015 a Biroului buget financiar contabil privind
cheltuielile efectuate cu ocazia evenimentului ”Zilele Orasului Victoria”.
2.- Informarea nr. 10.551/16.09.2015 a Biroului Tehnic cu privire la Notele de
constatare intocmite de către SC ROYAL SECURYTI SRL.

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20.45

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
NĂPAR TOMA DORINEL

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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