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PROCES VERBAL

Încheiat azi 05.01.2016 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11 consilieri, lipseşte
motivat un nr.de 4 consilieri -d-na.consilier Beca Olimipia , dl. consier Paler
Lucian, dl.consilier Badea Costică şi dl.consilier Şoneriu Olimpiu. Şedinţa este
legal constituită şi începe la orele 15,30.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să face propuneri pentru
preşedinte de şedinta al lunii Ianuarie 2016,
D-na consilier Bratu Crisina- propune ca preşedinte de şedinţă pe dl.
Urdea Gheorghe.
Se supune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 11
Preşedinte de şedinta al lunii Ianuarie 2016 este dl. Urdea Gheorghe.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- doamnelor și domnilor colegi vă urez La
mulți ani ! Bine ne-am revăzut în anul 2016 și sperăm să fie un an mai bun decât
cel anterior chiar dacă peste 6 luni vor avea modificări datorită alegerilor.
Pe ordinea de zi avem 4 proiecte de hotărâri, respectiv :
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la utilizarea de sume din excedentele
bugetelor Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
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Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei
nr.2 și anexei nr. 3 la H.C.L nr. 164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea
regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de
management, a condițiilor de participare, a bibliografiei și a caietului de obiective,
în vederea ocupării postului de director la Casa de Cultură Victoria
Dl primar Cristian Gheorghe – din aceste sume nu se pot achita decât
utilități și salarii până când noul buget va fi aprobat.
Dl. consilier Urdea Gheorghe.- 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 - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între
veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2016.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.1/2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2015. din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.2/2016.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a
unităţilor de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
Dl. consilier Lup Alexandru –rețeau școlară care va funcționa fără
schimbări față de anul trecut?
Dl. primar Cristian Gheorghe – da , este vorba de unitățile de învățământ
din Victoria care vor funcționa la fel ca anul trecut.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.3/2016.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei
nr.2 și anexei nr. 3 la H.C.L nr. 164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea
regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de
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management, a condițiilor de participare, a bibliografiei și a caietului de obiective,
în vederea ocupării postului de director la Casa de Cultură Victoria.
Dl. primar Cristian Gheorghe –unele anexe aveau termene cuprinse în
decembrie 2015 și s-a mărit și plaja de participare la concurs pentru a putea
participa un număr mai mare de concurenți.
Dl. consilier Miclea Ioan – lit.”c” s-a modificat din : - intruneste conditiile
de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta, în : intruneste
conditiile de studii universitare.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind
adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.4/2016.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 16,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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Încheiat azi 15.01.2016 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului
Local Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 9
consilieri, lipseşte motivat un nr.de 5 consilieri -d-na.consilier Beca
Olimipia , dl. consier Paler Lucian, dl.consilier Molnar Sorin,
dl.consilier Şoneriu Olimpiu, dl consilier Ciceu Adrian, Şedinţa este
legal constituită şi începe la orele 15,30.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - dl. președinte Urdea Gheorghe aveți
cuvântul.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- doamnelor și domnilor colegi ne-am întâlnit
astăzi 15.01.2016 în ședinta de îndată și avem pe ordinea de zi următorul proiect :
Proiect de Hotărâre nr.1 – pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de utilizare a microbuzelor de transport școlar al Orașului Victoria.
Dl. consilier Urdea Gheorghe.- supune spre aprobare ordinea de zi - şi
se aprobă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – pentru aprobarea Regulamentului privind modul
de utilizare a microbuzelor de transport școlar al Orașului Victoria.
Dl. consilier Urdea Gheorhe – este vorba de cele două microbuze care sunt
proprietatea orașului.
Dl consilier Badea Costică – am citit regulamentul și doresc să vă pun
câteva întrebări și pentru faptul că ați fost director la colegiu și pentru că sunte-ți în
domeniu, întrebarea este: dacă profesorii și directorii , când se duc la ședințe la
Brașov, se delpasează cu aceste microbuze? În regulament nu este prevăzut.
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Dl. consilier Urdea Gheorhe- se pot deplasa cu microbuzele dacă nu se
perurbă sub nici o formă transportul elevilor, noi nu foloseam microbuzele pentru
că aveam alt mijloc de transport disponibil.
Dl consilier Badea Costică – dar acum?
Dl. consilier Urdea Gheorhe- microbuzul se poate folosi dacă nu se
perturbă transportul elevilor, adică dacă se poate întoarce în timp util pentru a
putea face și transportul elevilor după orele de curs.
Dl consilier Badea Costică- deci ori precizați acest lucru în regulament ori
nu veți folosi microbuzul în alte scopuri.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – este precizat faptul că microbuzele se
pot folosi fără să fie perturbat programul privind transportul elevilor.
Dl. consilier Urdea Gheorhe- profesori au acces la microbuze în momentul
în care se suprapune naveta profesorilor cu cea a elevilor, sunt însoțitori la
olimpiade sau sunt pe programe de parteneriat cu alte școli sau dacă sunt mai mulți
profesori la un microcerc, da atunci este justificat.
Dl consilier Badea Costică- atunci să competăm cu acest aspect.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – la art. 3 din Regulament este prevăzut
faptul că microbuzul se poate deplasa pentru desfășurarea unor activități școlare și
extrașcolare cu aprobarea inspectorului general, dacă deplasările se fac în afara
județului sau cu aprobarea directorului și a primarului dacă deplasările se fac în
interiorul județului. Aceste aprobări se cer numai pentru deplasări pentru activități
școlare și extrașcolare nu și pentru naveta proprizisă a elevilor, așa cum este
prevăzută la art. 1.
Dl. consilier Urdea Gheorhe – propun un amendament și anume:
- la art.2 se intoduce un nou punct – transportul cadrelor didactice ale
unităților școlare la conferințe, întâlniri de lucru, consfătuiri, fără a
perturba sub nici o formă transportul elevilor de la școală și spre
domiciliul acestora.
Supunem la vot amendamenul si se adoptă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă,
nicio abținere.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – dacă mai sunt necerare alte completări
sau modificări?
Dl. consilier Urdea Gheorhe- ne încurcă obținerea avizelor de la
inspectorat în cazurile cînd se dorește deplasarea în alt județ. Avem procedura de la
inspectrat în care este prevăzută modalitatea de deplasare a elevilor la competiții și
concursuri din cadrul învățământului, în aceste cazuri este cu avizul directorului,
dar pentru alte deplasări trebuie făcut un drum la Brasov pentru obținerea
aprobărilor.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – art 3 are următorul conținut:
Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar în scopurile prevăzute la art.
2 este nevoie de avizul conform al inspectorului școlar general atunci când
deplasările se fac în afara județului sau cu avizul directorului școlii și a primarului
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Or. Victoria când deplasările se fac în județ. Aviz se obţine în urma întocmirii de
către directorul unităţii de învăţământ a unui memoriu justificativ în acest sens.
Activitățile pentru care se cere avizul inspectorului general ale directorului
și primarului sunt :
- transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale si competiţiilor
sportive;
- transportul elevilor cu ocazia vizitelor de studiu;
- transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale naţionale si
internaţionale;
- transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare, și
extraşcolare; fără a perturba sub nici o formă transportul elevilor la şcoală si spre
domiciliu acestora;
La care se adaugă amendamentul d-lui consilier Urdea Gheorghe.
Dacă nu mai sunt alte amendamente, domnule președinte puteți supune la
vot proiectul cu amendamentul făcut.

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
făcut, acesta fiind adoptat cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.5/2016.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 16,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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Încheiat azi 28.01.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 14 consilieri, urmând
să sosească dl. consilier Paler Lucian, Şedinţa este legal constituită şi începe la
orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa –dl. consilier Urdea Gheorghe are cuvântul,
fiind prededinte de ședință.
Dl. consilier Urdea Gheorghe - supune spre aprobare:
procesul verbal din 21.12.2015 - s-a votat cu 14 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
procesul verbal din 05.01.2016 - s-a votat cu 14 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
procesul verbal din 15.01.2016 - s-a votat cu 14 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Urdea Gheorghe - supune spre aprobare ordinea de zi - şi
se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl consilier Flencana Gheorghe – aș vrea să vă aduc la cunoștință că pe str.
Libertății, când mergi spre scările ce duc în str. Salcâmilor este o porțiune din
trotuar pavată cu gresie alunecoasă, am văzut acum de curând o femeie care a
căzut, a nins iar din cauza umezelii este pericolul ca persoanele să alunece.
Apreciez faptul că s-a reparat mâna curentă la scara de la spital este foarte bine
făcută.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să mergem să vedem ce este acolo.
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Dl consilier Badea Costică - vreau să-i întreb pe dl. primar și pe d-na
viceprimar dacă sunt mulțumiți de deszăpezirea din localitatea noastră. Dacă
consideră că este în regulă din punctul de vedere al dânșilor.
Dl. primar Cristian Gheorghe –aveți reclamații de la cetățeni sau
nemulțumirea este personală? Eu am întrebat pentru că nu avem nicio reclamație.
În fiecare zi sună agenții de la circulație la dl. Baciu și se începe curățarea
străzilor de acolo de unde sunt probleme.
Nu am văzut mașini care să aibă probleme, care să patineze sau să fie
blocate.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – datorită faptului că a fost o iarnă foarte
blândă și a fost o singură dată zăpadă s-au miscat destul de bine, dar ar fi putut și
mai bine.
Dl consilier Badea Costică- dacă le-ați putea spune să acționeze și în zilele
de weekend ca și în zilele lucrătoare.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dar așa procedează, vin la ora 5 chiar dacă
este sâmbătă sau altă zi. Dar atunci când ninge se dă numai cu plugul iar după ce sa oprit ninsoarea se dă cu nisip, nu cred că au fost probleme nici pe trotuare pentru
că și acestea au fost curățate si s-a dat cu nisip. Mai întâmpinăm greutăți cu
masinile care sunt parcate pe carosabil, mai ales pe str. Viitorului și G. Coșbuc și
atunci trebuie să se facă tot felul de manevre ca acestea să nu fie lovite.
Dl. consilier Lup Alexandru – pe str. Victoriei s-au strâns haite de câini
care stresează cetățenii, probabil că aveți reclamații. Eu am fost agresat atât de
câini cât și de cetățenii de acolo care m-au batjocorit că nu facem nimic. Eu vă
transmit că dvs. trebuie să faceți treaba asta. Avem regulamente, dați amenzi
oamenilor care dau mâncare la câini, pentru că se strâng unde sunt hrăniți, mai sunt
și garaje părăsite, am mai ridicat această problemă. Trebuie eliminate cauzele altfel
cheltuim mereu bani și nu rezolvăm problema.
D-na viceprimar Bratu Cristina – ieri și alaltăieri au luat 17 câini din zona
Victoriei, de la garaje.
Dl. primar Cristian Gheorghe – m-a sunat părintele Magda că d-na
preoteasă a fost mușcată de un câine, echipa de la Făgăraș era în zona Pieței, i-am
dus pe Victoriei, erau întradevăr 7 câini dar nu au putut fi prinși, dimineața
următoare au venit și i-au prins.
D-na Beca Olimpia – în zona blocului 5 de pe str. 1 Decebrie, au ridicat
probleme cetățenii din zonă că este stricată platforma din fața blocului , trotuarul și
scările din fața aprozarului. Au solicitat să fie montată și o balustradă la scări
pentru că sunt destul de abrupte și se folosesc greu atât la urcare cât și la coborâre.
Apoi v-aș întreba dl. primar, mi-a spus d-na Antor despre o elevă de la
generală,care are probleme, și solicită un ajutor, nu am văzut solicitarea pe ordinea
de zi, cunoașteți situația.
Dl. primar Cristian Gheorghe – da , cunosc situația a spus că dorește un
ajutor financiar pentru achiziționarea unei locuințe, se va face o anchetă socială
pentru o informare corectă și se va iniția proiect de hotărâre.
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D-na Beca Olimpia –ultima dată când am fost la centrul de permanență am
remarcat că ar fi bună o balustradă, la scări pentru că s-a făcut copertina și nu are
scoc, toată apa se scurge pe scări și în permanență este ud și periculos.
La intrarea în policlinică, după ce este becul pe senzor la intrare, până la
scări nu mai este nicio sursă de lumină și este întuneric, poate că ar trebui un bec
economic ca să fie si acel hol luminat.
Dl. primar Cristian Gheorghe – vom verifica deși mai trec noaptea pe
acolo și tot timpul este lumină, justifică că trebuie în permanență lumină deoarece
in cazul în care au apelurilor de la 112 să aibă lumină să coboare repede scările.
Referitor la balustradă, este în lucru dar datorită zăpezii a trebui să
întrerupem, o vom monta cum ne permite timpul.
D-na Beca Olimpia- și acum, o problemă foarte importantă, m-a invitat dl.
primar la birou, am avut o discuție în legătură cu situația de la colegiul tehnic și
poate că ar fi bine, dl. primar să discutăm acum la început să nu lăsăm la diverse
pentru că este problema prea importantă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – Colegiul tehnic ”Dr. Al. Bărbat” nu poate
să acopere cheltuielile de personal datorită numărului insuficient de elevi, sub 300
de elevi și să funcționeze cu personalitate juridică, s-au purtat discuți cu
inspectoratul școlar în sensul de a se găsi o soluție prin care să fie rezolvată această
poblemă și fiecare unitate școlară să funcționeze.
Varianta cea mai bună ar fi fost să facă o fuziune cu grădinița, pentru că nu
afectează nici salariile profesorilor nici norma acestora deoarece au activități
diferite. În acest sens au făcut o adresă prin care am solicitat punctul de vedere al
grădiniței, în urma consultării Consiliului de administrație și Comitetul de părinți,
răspunsul a fost că nu sunt de acord cu această fuziune. Aceasta era una din
variantele care era cel mai ușor de îndeplinit.
A doua variantă ar fi o fuziune între licee, dar atunci unul își pierde
identitatea și orice diplomă care se eliberează va fi sub numele unității care are
personalitate juridică. A treia variantă ar fi ca toate școlile să funcționeze ca o
singură unitate și ultima, care cred că ar fi cea mai bună pentru această perioadă, să
dăm o hotărâre de consiliu prin care să păstrăm, pentru anul 2016-2017, colegiul
tehnic să funcționeze cu personalitate juridică, cu obilgația din partea consiliului
local de a compensa eventualele cheltuieli care nu ar acoperii suma necesară
provenită din finanțarea elev/profesor.
Dl. consilier Badea Costică – dar viitorul care este, domnule primar?
D-na consilier Beca Olimpia – doar puțin, domnule consilier, deci
hotărârea consiliului local ar fi : Colegiul Tehnic să funcționeze cu personalitate
juridică, sub un număr de 300 de elevi, pentru anul școlar viitor.
Dl. consilier Badea Costică- am întrebat ca perspctivă, faci această mutare,
dar care este viziunea peste 4-5 ani?
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu este viabilă, nu putem spune câți copii
se vor înscrie la liceu. În zonă ar trebui să funcționeze o singură instituție pentru
faptul că noi începem și aducem elevi de la Cârțișoara până la Sîmbăta.
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D-na viceprimar Bratu Cristina – salariile și toate cheltuielile de personal
vin de la minister, nu ne afectează, este motivul pentru care nu avem de ce să ne
îngrijorăm dacă sunt una sau trei unități de școlare.
Dl. primar Cristian Gheorghe – iar din iulie lucrurile se pot schimba, dacă
se constată că că este necesar, se poate schimba atunci.
Dl consilier Lup Alexandru – de ce se tot evită unirea celor două unități,
colegiul si liceul? că până la urmă la acest lucru se ajunge.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pentru că fiecare instituție are brendul ei,
liceul are brendul lui cu absolvenții de acolo, colegiul este tehnic, are clasă de
profesională și comasarea lor nu ar fi o soluție bună.
D-na consilier Beca Olimpia – stimați colgi, cea mai bună soluție și mai
sigură pentru câțiva ani este unirea colegiului cu grădinița, vă aduceți aminte că am
avut în oraș scoală generală separată și liceu separat, a scăzut nr. de elevi la liceul
teoretic și nu putea orașul să piardă brendul de liceu teoretic si atunci s-a găsit
soluția de a se unii cu școala generală.
Eu vă spun cu toată sinceritatea si competența, că este bine și necesar să
păstrăm colegiul tehnic, atâta timp cât se poate și formula tampon, momentan, ar fi
această hotărâre de consiliu local, funcționarea cu un efectiv sub 300 de elevi.
Dacă s-ar unii cu grădinița ar fi Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” cu Grădiniță și
clasele IX-XII, nu ar afecta pe nimeni acest lucru dar din păcate s-a creat așa un
bulgăre de zăpadă care a început să se rostogolească și s-a ajuns la un refuz.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dl. consilier Șoneriu a întrebat de cine
aparține Grădinița, aceasta aparține tot de inspectoratul școlar și este instituție cu
personalitate juridică, dar are alt specific de activitate, asigură masa copiilor,
odihnă pentru cei înscriși la pogram prelungit.
Dl. consilier Lup Alexandru – soluția , pe viitor , va fi tot unirea celor două
licee intr-un liceu puternic cu două componente teoretică si tehnică și atunci ar fi
competitiv.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este o problemă și dacă le gândești
separat pentru că acum profesorii de la școala generală își completează norma cu
ore la liceu și invers. Colegiului îi trebuie doar un număr de copii.
D-na consilier Beca Olimpia – aceasta este problema, colegiului îi lipsesc
doar numărul de copii.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – dacă îmi dați voie, vă rog, încep cu partea
care cred că interesează mai mult, noi am făcut preâncadrări și nu există nicio
problemă de încadrare pentru anul viitor, 300 de elevi este bariera pentru obținerea
personalității juridice, dar noi ca să avem fond de salarii pe 12 luni ar trebui un
număr de 400 de elevi. Numai că dacă suntem acceptați cu personalitate juridică,
prin reașezare de fonduri va trebui să ne plătească și diferența de salarii.
În anul acesta am pornit mai rău dar apoi am ajuns la 300 de elevi, iar la anul
dacă vin din spate clase de a IX - a numeroase ne menținem.
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Dl. primar Cristian Gheorghe – atunci este mai bine să dăm o hotărâre să
menținem rețeaua școlară așa cum a fost aprobată și vedem atunci dacă o
schimbăm sau nu.
Dl. consilier Molnar Sorin – dar prin planul de scolarizare nu se pot creea
clase de profesională? recalificări eventual.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – am făcut dar noi numărăm copii de clasa a
VIII – a și în funcție de populația din zonă se aprobă anul de școlarizare.
Dl. consilier Lup Alexandru – faceți clase de electricieni sau mecanici, e
imposibil să nu aveți succes.Aveți tot felul de clase ciudate.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – copii pleacă in Sibiu, în Brașov, noi
adunăm tot ce înseamnă copii de a VIII-a de la Cârțișoara până la Sâmbăta. Pe
promoție organizăm o clasă de profesională, iar pentru anul viitor am obținut de la
inspectorat ca jumătate să fie sudori și jumătate specializați în confecții metalice,
această calificare a fost cerută de dl. Tăruș, iar sudori au cerut fabricile din zonă.
Electricieni nu s-au cerut.
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu spun să luăm o decizie în sensul de a
menține rețeaua și o să vedem în septembrie, după ce se termină înscrierile, dacă
trebuie să schimbăm ceva. Comisia de învățământ va iniția proiectul și vom face o
ședință extraordinară.
D-na consilier Beca Olimpia – deci concluzia ar fi că suntem de acord, ca
în principiu, să susținem financiar din bugetul local funcționarea colegiului , cu
personalitate juridică chiar și în cazul în care nu sunt elevi suficienți.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre 1- Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren
de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către
dl.Madvei Cristian - Vasile pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală
în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 14
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.6/2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria
şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei
1 şi 1A.
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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.7/2016.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea concesionarii prin
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6.000 mp situată în str.Chimiştilor cu
destinaţia prestari servicii.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.8/2016.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea tarifelor de
distribuţie la apa potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare pentru Or.Victoria
începând cu data de 01.01.2016.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.9/2016.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la acordarea către dl.Bogdan Viorel a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1510/07.04.1997 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.8, către d-na Mihăilă Viorica.
Avizele comisiilor: C1, C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizarea
făcută, acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.10/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria
şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1
al art.23 Cap.IX .
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
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Dl. consilier Lup Alexandru –dores să fac o observație, încheiem două acte
adiționale la același contract în aceeași ședință. Dacă comisia juridică consideră că
este bine?
Dl. primar Cristian Gheorghe – am procedat așa pentru că într-un proiect
este vorba de aprobarea prețului, această hotărâre va trebui să o comunicăm și în
alte părți și atunci ar apărea două lucruri și atunci s-a hotărât ca acest act adițional
să fie aprobat printr-o hotărâre independentă de celelalte modificări care se impun
la contract.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.11/2016.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la modificarea şi completarea
art.1 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de
transport public local de persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de
facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport local de
călători în Or.Victoria.
.

Avizele comisiilor: C1, C2, C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică- care este baza de calcul pentru aceste bilete?
cine a focut propunerea pentru aceste bilete?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – la întrarea în vigoare a noului cod fiscal
s-a modificat TVA-ul și prin reducerea acestuia la 20%, în cazul contractelor, au
apărut modificări și ale prețului biletelor.
D-na consilier Beca Olimpia – am și eu o întrebare, m-au întrebat persoane
din oraș de ce nu mai circulă microbuz spre Sibiu, am avut o discuție și cu Gabi,
dacă se poate organiza o nouă licitație.
Dl. primar Cristian Gheorghe –licitațile sunt organizate de către Consiliul
Județean Sibiu și ARR, a câștigat licitația o firmă din Avrig, am făcut adresă dar
au răspuns că nu se justifică ruta și au renunțat. Putem să facem adresă prin
Consiliul Local la Consiliul Județean Sibiu să fie ridicată licența acestei firme ca să
poată participa altă firmă la licitație.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.12/2016.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru
închirierea terenului de handbal situat în incinta Bazei Sportive – bun ce aparţine
domeniului public.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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Dl. consilier Badea Costică- doresc să fac un amendament taxa să fie
50/oră.
Mai am o întrebare, un grup de tineri au dorit să închirieze sala de sport de la
dl. Popa și dânsul a refuzat să o închirieze.
Dl. primar Cristian Gheorghe – astăzi am avut o discuție, nu au fost
refuzați sala era ocupată. De acum încolo orice oră liberă o să fie închiriată are o
hotărâre , taie chitanță și gata.
D-na viceprimar Bratu Cristina – dl Condor are un grafic și dacă știe că
are sala închiriată între anumite ore stă la sală dar dacă tinerii au dorit să închirieze
sala la ora 21, omul era acasă știind că nu mai are programări și de aceia nu a fost
găsit.
Dl consilier Molnar Sorin – unde se specifică închirierea pentru parcare să
se specifice - per mașină - că nu închiriați tot terenul de 3000m pe 5 lei.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – este o eroare strecurată la redactare, se
va completa acest articol.
Dl consilier Molnar Sorin – tot în proiect se spune că – Clubul Sportiv are
dreptul să închirieze sala de sport prin licitație publică.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – aste aceea situație în care se dorește
închirierea pe o perioadă mai lungă de timp.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – supunem la vot amendamentul dl. consilier
Badea, taxa pentru închirierea terenului de handbal să fie 50 lei/oră.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este mult, trebuie să încurajăm tinerii să
facă sport, dacă mărim taxa tinerii nu-și permit să vină.
Dl. consilier Badea Costică - eu am propus acest amendament pentru că se
consumă energie electrică și cred că nu se acoperă costurile.
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu sunt aceleași costuri ca la sala de sport,
pentru sala taxa este 30 lei/oră dar este căldură, lumină, terenul de handbal este în
aer liber și este un consum atât de mare de energie electrică ca la sală.
Dl. consilier Badea Costică - îmi retrag amendamentul.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.13/2016.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de concesiune nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote
Romanian Mobile Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea
Cap.I- părţile contractante a art.3 Cap.III – termenul contractului.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina – avem o solicitare de la Cosmote, atât
pentru schimbarea denumirii cât și pentru prelungirea termenului, în baza
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contractului noi v-am propus prelungirea termenului, dacă sunteți de acord vreau
să propun un amendament să percepem pe această perioadă de prelungire și o
redevență.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pe 10 ani s-a plătit 18.000 de euro, dacă
noi prelungim contractul si nu stabilim și o redevență nu mai încasăm decât
impozitul pe teren.
D-na viceprimar Bratu Cristina – amendamentul este următorul:
- se completează titlul proiectului, cu privire la aprobarea încheierii unui act
adițional la contractul de concesiune nr. 5701/28.07.2006 cu SC Cosmote
Romanian Mobile Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea
Cap.I- părţile contractante a art.3 Cap.III – termenul contractului., cap.IV –
redevența concesiunii, art.5
Se completează art.1 – Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul
de concesiune nr. 5701/28.07.2006 cu SC Cosmote Romanian Mobile
Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile
contractante a art.3 Cap.III – termenul contractului., cap.IV – redevența
concesiunii, art.5, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5, cap.IV – redevența concesiunii, se completează cu un nou alineat:
Prețul concesiunii pentru perioada prelungirii termenului prevăzut la art.3,
respectiv 28.07.2016-28.07.2021, este de 9.250 euro, care se va achita pe baza unei
redevențe anuale stabilită la 1850 euro/an. Această redevență se va achita până la
data de 31 martie a fiecărui an la cursul BNR – leu/euro la data plății.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – supunem la vot amendamentul și se
votează cu 14 voturi pentru niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
votat acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.14/2016.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în
statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a
numărului de 55 posturi de asistenţi personali 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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.15/2016.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pe anul 2016 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi
Legea 276/2010.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabil cu discuții.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.16/2016.
Se trece la punctul III al ordinii de zii - PROBLEME DIVERSE
– Adresa nr. 81/819/21.01.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Barbat” cu privire la
analizarea situației existente la această unitate școlară datorită scăderii numărului
de elevi sub 300 și a imposibilității de a mai funcționa cu personalitate juridică în
anul 2016-2017.
S- aluat la cunoștință
- Informarea nr. 13/515/14.01.2016 a SC Parc Industrial SRL cu privire la suma
debitele restante provenind din neplata facturilor pentru apă-canal, în perioada
2013-2015.
S-a luat la cunoștință
– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia
nr. 81/04.09.2014 a Curtii de Conturi Brasov.
S- a luat la cunoștință.
D-na viceprimar Bratu Cristina – doresc să fac un anunț - împreună cu
dl.primar am hotărât să organizăm Balul Administrației Locale, acesta va avea loc
în data de 20 februarie , va avea loc la Miruna, am vorbit cu dl. Paler și este de
acord, pentru cei care se gândesc la transport, am spus că o să găsim pe cineva să
asigure transportul, o să vă contactăm pe fiecare, dar vă rugăm să nu vă faceți ale
programări.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
URDEA GHEORGHE

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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