ROMÂNIA
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Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 10.02.2016 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13 consilieri, dl
consilier Morariu Ion urmează să sosească iar dl.consilier Şoneriu Olimpiu lipsește
motivat. Şedinţa este legal constituită şi începe la ora 17,00.
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 februarie 2016,
D-na consilier Beca Olimpia – îl propun pe dl. consilier Badea Costică.
D-na secretar Tocoaie Gabriela- supunem la vot propunerea făcută și se
votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abtinere.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – domnule consilier Badea Costică aveți
cuvântul.
Dl. consilier Badea Costică-- Bună ziua, fiind o ședință extraordinară nu
avem procese verbale de ședință de aprobat deci supun spre aprobare ordinea
de zi - se aprobă cu 13 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 aprobarea bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2016.
Dl consilier Badea Costică – fiind sedinta extraordinară nu avem avize,
dacă sunt discuții pe marginea bugetului?
Dl consilier Lup Alexandru – vorbesc în numele comisiei de urbanism, nea fost cerută părerea asupra investițiilor și lucrărilor care se doresc executate în
acest an, am întocmit o listă, împreună cu executivul și am văzut că spre deosebire
de alți ani, lista este realistă, cred că lucrările propuse se pot realiza. Lucrările pe
care le-am solicitat sunt cuprinse în listă.
Din punctul nostru de vedere proiectul de buget poate fi votat în această
formă.
Dl consilier Badea Costică – deci nu propuneți nici un amendament, aceea
listă nu cuprinde amendamente care să modifice structura bugetului.
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Dl. primar Gheorghe Cristian – as dori să aduc o completare, a trebuit să
cuprindem anumite proiecte de investiții, pentru că eram obligați, conform legii, ca
proiectele începute să fie finalizate. Avem de terminat rigolele, aleeile, parcările și
alte investiții pentru care documentatia și proiectele tehnice au fost aprobate.
Sunt asigurate cheltuielile de personal pentru școli, nu sunt probleme, pe
parcursul anului vor fi rectificări de buget iar școlile nu au rămas niciodată fără
bani pentru salarii sau pentru reparațiile planificate.
Am luat în calcul faptul că anul acesta vor fi alegeri locale, poate că vor
avea loc schimbări în consiliu și atunci noul consiliu va avea posibilitatea să-și
refacă alt buget.
Important este faptul că am prins lucrări pentru școli și dorim să fie
executate în vacanța de vară, am ales de această dată ca lucrările planificate să fie
făcute de noi, și nu de către școli, atât studiile energetice cât și proiectele tehnice.
S-a ales această variantă pentru că s-a demonstrat că noi, prin licitațiile organizate,
putem obține prețuri mai mici, nu trebuie să se supere nimeni dar cred că așa
reușim să facem mai multe lucrări.
Dl. consilier Urdea Gheorhe- la Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”
am avut o intervenție la centrala termică, în cursul iernii, care a costat
aproximativ 20.000 lei, dacă este posibil să se aibă în vedere la buget să putem
recupera această sumă.
Dl. primar Gheorghe Cristian – d-na Codrea putem cuprinde la bugetul
colegiului suma solicitată, din banii pe care i-am alocat?
D-na Codrea Victoria – o să trecem suma direct în bugetul instituției și
lucrarea se va face de către instituție. Fără să se modifice suma totală la
învățământ.
Dl. consilier Badea Costică – si bani de unde îi luați?
Dl. primar Gheorghe Cristian – banii sunt cuprinși pe reparații.
D-na consilier Beca Oplimpia – este un lucru bun că se va ocupa primăria
de lucrări, așa se pot face lucrări de investiții și reparații capitale, pe rând la fiecare
scoală. Anul trecut s-a intervenit la liceul teoretic, la sala de sport, data viitoare se
poate intervenii la colegiu și atunci se poate tine o evidență iar directorii să
urmărească aceste lucrări.
Dl. primar Gheorghe Cristian- noi avem si diriginte de santier care poate
confirma dacă lucrările sunt de calitate. Costul reparațiilor executate la sala de
sport au fost foarte mici și a ieșit un lucru bun. Am cuprins sume destul de mari iar
rectificarile de buget mai pot aduce sume în plus.
Într-o discuție purtată cu dl. Urdea ma intrebat ce se întâmplă cu proiectele
de finantare nerambursabilă pe care scoala le are. Dacă se pot încadra pe axa
pentru grădinite, scoli, noi avem cuprinse sumele pentru fonduri structurale,
intrăm în consiliu și proiectul se continuă.
D-na consilier Beca Olimpia – în acest sens v-aș ruga să aveți în vedere ca
persoana care este angajată la primărie pe postul pentru fonduri nerambursabile să
urmărească ce proiecte de reabilitare pentru scoli se pot implementa pe axele de
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finanțare nerambursabile, pentru că în cazul respectiv revine primăriei să facă acest
lucru. Și cu prioritate v-aș ruga să vă informați, pentru că s-a pierdut un proiect la
liceul teoretic și este păcat.
Dl. primar Gheorghe Cristian- acest proiect s-a pierdut de consiliul
judetean, nu de noi, era vorba de mansardare.
Dl. consilier Badea Costică – dacă mai sunt discuții pe marginea bugetului,
dacă nu propun să votăm propunerea dl. Udea cu privire la cuprinderea sumei
solicitate la reparatii.
Dl. primar Gheorghe Cristian – este suficient ca suma să fie menționată
pentru că aceasta este cuprinsă la învățământ.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot și se votează cu 13 voturi
pentru.
Dl. consilier Badea Costică- am și eu o întrebare , am văzut că vreți să
achiziționați o nouă clădire pentru primărie, nu mai încap angajații în această
clădire? Am văzut că urmăriti două laturi: reparația acestui sediu și ahiziționarea
unui nou sediu.
Dl. primar Gheorghe Cristian – pentru reparația sediului existent costurile
sunt foarte mari. Primăria arată destul rău, dacă pe exterior aspectul se poate
îmbunătății, în interior este foarte multă igrasie .
Se mai pot lua în calcul trei variante și anume: construirea unei clădiri noi,
achiziționarea altei clădiri: ar fi trei clădiri care se pretează ca sedii de primărie,
fosta clădire a gazului, clădirea poștei și magazinul din centru care se va scoate la
licitatie.
Desigur că acest lucru se va hotărî în consiliul local, după o analiză completă
se va face o expertiză pentru una din clădiri și dacă suma va fi convenabilă se va
merge pentru achiziționarea clădirii.
Dl consilier Lup Alexandru – am lucrat în primărie, trebuie reparație
capitală la această clădire, este o clădire care nu a fost renovată, la parter este
igrasie, cei care lucrează la parter ne-ar putea da in judecată pentru condițiile în
care lucrează, acoperișul necesită reparații. Ori pentru o astfel de lucrare costurile
vor fi foarte mari.
Toate primăriile au clădiri noi, care deservesc populația orasului, atât cât voi
fi consilier insist să avem si noi o primărie, asa cum au cel putin comunele din jur.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
făcut, acesta fiind adoptat cu13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.17/2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la aprobarea întocmirii
documentațiilor necesare accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul ”Centrul
comunitar de intervenție multidisciplinară integrata Victoria”
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Dl. consilier Badea Costică – cred că ați parcurs acest material, nu am
înțeles de ce este o urgență acest proiect, dar rog executivul să ne lămurească.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să spun câteva cuvinte având în
vedere că partea de proiecte îmi revine , ca si responsabilitate, am venit cu acest
proiect pentru că există premizele dechiderii liniilor de finanțate pe acest program.
Până la întocmirea proiectului trebuie făcută o analiză, pentru a se vedea dacă
suntem eligibili pe proiect.
Suntem în discuții atât cu parteneri ai unor ONG-uri cât si cu un consultant
care ne poate ajuta la scrierea proiectului, am avut întâlniri si cu un reprezentant al
prefecturii.
Dl. consilier Lup Alexandru – trebuie să fie un consultant care să câstige
proiectul nu numai să-l scrie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – tocmai acesta este unul din motivele
pentru care noi ne grăbim, pentru că portofoliul pe care la adus arată o mare
experiență a Mădălinei, mai ales pe județul Brașov, pentru proiecte câștigate.
Astăzi este plecată la București și nu a putut să vină, pentru că aș fi dorit să v-o
prezint, oricum în momentul în care sunteți de acord să începem demersurile si să
facem o analiză, o să vină.
Mai mult despre proiect, l-am rugat pe dl. Ionuț să vină astăzi si să vă prezite
câteva aspecte și să răspundă la întrebările dvs.
Dl. Ionuț Androne- mi-a revenit calitatea de intermediar în momentul în
care am vorbit cu dl. primar și cu d-na viceprimar. Avem o experiență de 10 ani în
scrierea de proiecte. Urmează ca luna aceasta , până la sfârșit, să se deschidă 21
linii de finanțare, ce credem noi că s-ar preta pentru Or. Victoria este axa nr.4,
incluziunea socială și combaterea sărăciei. Noi am considerat că Or. Victoria duce
lipsă de locuri de muncă, de integrarea persoanelor care se află în această categorie
, a grupurilor vulnerabile. Finanțatorul vine anul acesta în sprijinul beneficiarilor și
dă o gură de aer primăriilor, nu mai aplică proiecte doar pentru romi, ci doar
obligă ca în această axă grupul vulnerabil să fie 10% de ednie romă, acest lucru nu
impune ca aceștia să fie declarați.
Aici se merge pe o analiză, in prima etapă această analiză va fi făcută de
către angajați ai primăriei, cu ajutorul nostru. Vom întocmi chestionare si vom
merge în tot orasul, le vom aplica și din această analiza va reieși ce nevoi are Or.
Victoria. O să identificam si persoanele care se află in zonele nefavorizate.
Presedintele de sedința a întrebat de ce ne grăbim, până la sfârșitul lunii se
va deschide această linie de finanțare, dacă astăzi se decide că vreți să luați până la
6 milioane de euro pentru acest proiect, este bine să ne grăbim pentru că, cu cât se
demarează efectuarea tuturor actelor cu atât proiectul poate fi depus mai repede,
apoximativ în două săptămâni. Iar ce spuneați dvs. niciun consultant nu vă poate
garanta că proiectul este câștigător.
Dl. consilier Badea Costică – dacă îmi permiteți, dvs. în ce calitate vorbiți
pentru că nu vă cunosc.
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Dl. Ionuț Androne - după cum spunea d-na viceprimar, in acest proiect
aveți nevoie de o asociație, un partener privat, eu reprezint asociația romilor din
Făgăraș, avem si un site, puteți intra pe google să vă informati despre activitatea și
experiența noastră, iar ideea este că vrem să vă ajutăm.
D-na viceprimar Bratu Cristina – noi am mai vrut să depunem proiecte pe
economie socială și eram condiționați de un parteneriat cu un ONG si am avut mari
dificultati ca să găsim un ONG care să fie eligibil, atunci l-am găsit pe Ionut și am
venit împreună cu el.
Dl. consilier Badea Costică – credeți că este cel mai potrivit, la nivelul de
ednie romă pe care o avem?
D-na viceprimar Bratu Cristina – un grup defavorizat nu este compus doar
din romi pot fi categorii de persoane cum sunt pensionarii, familii monoparentale,
iar dl. Ionuț nu trebuie să fie reprezentantul edniei rome, este unul din ONG-urile
care are experiență, a mai implementat proiecte cum ar fi la Sercaia, Jibert, Soars,
etc.
Dl. consilier Badea Costică- mai trebuie căutate si alte ONG-uri, cu
specific pentru oraș, pentru specificul populației din Victoria.
D-na viceprimar Bratu Cristina – va fi o etapă obligatorie, selectarea
partenerilor, există o procedură, noi o să facem publică intenția noastră de a selecta
partenerii, nu putem alege pur si simplu, noi l-am rugat să vină doar în ideea că nu
găsim pe altcineva, dar selectia de parteneri va trebui respectată.
Dl consilier Lup Alexandru – atunci când vom discuta mai concret, doresc
să văd o listă cu proiectele câștigate, cu valoare, an, obiective.
Chiar m-aș bucura să am un partener să mă ajute la câștigarea unui proiect,
ar fi fost bine ca si dânșii să ne prezinte o listă cu proiectele implementate.Mai am
o nedumerire proiectul este pentru sărăcia orasului, cum ne vom imbogății în urma
acestui proiect?
D-na viceprimar Bratu Cristina – nu se pune problema să ne îmbogățim,
proiectul are mai multe componente, are componenta economică, componenta de
învățământ, componenta socială.
Dl. Ionuț Androne - probabil că m-am exprimat gresit, nu eu sunt
partenerul pe care îl veți avea, se va face anunt pe site-ul primăriei și primăria va
alege partenerul pe care îl dorește, eu am adus consultantul iar la următoarea
discuție care va avea loc în cadrul consiliului local îsi va prezenta portofoliul, să
se știe cu cine se lucrează. La fel se va proceda si după ce veți alege partenerul
acesta va veni în consiliul local și vă va prezenta portofoliul.
Dacă vorbiți de obiective , ce se vrea să se facă prin acest proiect, dacă veți
da acordul de principiu, astăzi, să se demareze procedurile, în speță de acea
analiză despre care vorbeam, cînd vor veni datele concrete de buget, de resurse
umane, de activități de implementare, vi se va prezenta ,în mape, toate aceste
lucruri o să aveți timp să le studiați, după care o să decideți dacă primăria Victoria
vrea să participe la acest proiect sau nu.
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Acum este doar o discutie de principiu, un acord de demarare a acestor
proceduri.
D-na viceprimar Bratu Cristina – ce urmărim concret, vrem să facem un
centru multidisciplinar, să aibă componenta de educație, să poți să faci un
afterschool să poți să oferi copiilor de acolo masă, să poți face un centru medical.
Pe componenta socială, dacă se face o cantină social.
Există o componentă obligatorie în acest proiect, ca 20% dintre beneficiari
să fie ajutați să-și găsească locuri de muncă, grupul tintă trebuie să fie de minim
1000 persoane, iar pe 20% dintre acestia trebuie să-i asigurăm cu locuri de muncă.
Acest număr de persoane pot beneficia de cursuri de pregătire profesională,
angajatorii beneficiază de anumite avantaje la angajarea acestor persoane, sau pot
primi 25.000 euro să-si dezvolte o afacere si să angajeze un număr de persoane.
Dl. consilier Lup Alexandru – care este procentul de cofinanțare?
D-na viceprimar Bratu Cristina – tocmai asta este problema, trebuie să
vedem mai întâi care sunt nevoile, care este partea noastră de cofinanțare.
Dl. Ionuț Androne - procentul este 13%.
Dl. consilier Lup Alexandru – procentul este mare.
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu spun să mergem mai departe pas cu
pas, rolul chestionarului este să putem alege ce se pretează la populația noastră, ce
putem oferii, care sunt nevoile, un exemplu, avem mulți privati care lucrează in
prelucrare lemnului – cu 25.000 de euro pot dezvolta o afacere sau pot face
angajări si beneficia de subvenții.
Noi creem locuri de muncă si pregătim tinerii să poată merge mai departe să
poată ei să-și găsească servici, iar având un venit si viața lor se înbunătățește, dacă
nu se face nimic, rămân la nivelul la care sunt.
D-na viceprimar Bratu Cristina – putem avea in vedere să reabilitam
locuințe sociale, sau să construim locuințe sociale dar acest lucru noi îl stabilim
exact pe ce componente mergem.
Dl. consilier Badea Costică – stimați colegi, să supunem la vot acest proiect
de hotărâre, decizia se va lua pe parcurs, sunt păreri pro și contra, să supunem la
vot iar pe parcurs să veniți cu opozabilitate, opozabilitate care a fost pertinentă și
astăzi.
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.18/2016.
Proiect de Hotărâre nr.3 – Cu privire la menţinerea statutului de
persoană juridică în anul şcolar 2016 – 2017 a Colegiului Tehnic
„Dr.Alexandru Bărbat”.

D-na consilier Beca Olimpia – noi am discutat și in sedința trecută, scoala
s-a manifestat deschiderea spre orice variantă o găsește consiliul local astfel încât
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să fie în favoarea elevilor, a comunității si a administratiei locale. Ca atare susțin
acest proiect.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – nu era rău uniunea cu grădinița dar dacă nu
s-a vrut..., acest lucru nu deranja pe nimeni. Am făcut tot felul de calcule, vom sta
puțin mai bine decât în acest an școlar și mai bine decât acum doi ani. Pleacă din
sistem aproximativ 70 de elevi și vor veni 75 spre 80 de elevi.
Dl. consilier Badea Costică- din câte am discutat și eu cu d-na directoare
este posibilitate de acoperire a numărului necesar de elevi, dacă mai sunt discuții?
Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut,
acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr 19/2016.
Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la modificarea şi completarea
art.2 din HCL nr.170/26.11.2015, privind transmiterea dreptului de
administrare în favorul Consiliul Judeţean Braşov pentru drumurile
identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria
pentru finalizarea pocedurilor de întăbulare a documentaţiei pentru obţinerea
de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014 - 2020 –
Axa 6 prioritară.
Dl. primar Cristian Gheorghe – acest proiect a fost aprobat dar cei de la
Consiliul Județean au spus că pentru a primii finanțare, pentru tronsonul de drum,
este nevoie ca darea in administrare să se prelungească pe încă 5 ani de la
finalizarea lucrărilor. Iar aces lucru nu ne deranzează pentru că 5 ani va răspunde
și administra acest tronson.

Nemaifiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut,
acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.20/2016.

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 18,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat azi 25.02.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 12 consilieri, urmând
să sosească dl. consilier Paler Lucian, dl. consilier Șoneriu Olimpiu iar dl.
Consilier Flencana Gheorghe lipsește motivat. Şedinţa este legal constituită şi
începe la orele 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa –dl. consilier Badea Costică este invitat să
preia conducerea ședinței în calitate de președinte.
Dl. consilier Badea Costică - supune spre aprobare:
- procesul verbal din 28.01.2015 - s-a votat cu 12 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
- procesul verbal din 10.02.2016 - s-a votat cu 12 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Badea Costică - supune spre aprobare ordinea de zi - şi
se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na Beca Olimpia – a fost un spectacol de circ care inițial a fost anunțat că
se desfășoară la Casa de Cultură a Orașului Victoria iar apoi s-a desfășurat la Sala
de sport și păinții unor copii de grădiniță au fost nemulțumiți deoarece sala de sport
nu a fost destul de încăpătoare, m-au întrebat din ce cauză nu s-a desfășurat la Casa
de Cultură, nu am știut să le răspund. Ce s-a înmplat?
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu am purtat discuții cu reprezentanții
circului, au spus că vin cu animale, au venit în perioada în care în Casa de Cultură
nu era activitate și nu era încălzită. I-am informat că acest gen de spectacole s-au
mai desfășurat în sala de sport, au fost de acord cu aceasta sunând că și în alte
localități au ținut spectacole în sala de sport.
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Aveau animale și nu cred că era cazul să urce cu ele pe șcena din Casa de
Cultură. Acesta a fost motivul pentru care au primit acceptul să organizeze
spectacolul în sala de sport.
D-na Beca Olimpia – înțeleg ceea ce îmi spuneți dar părinți au fost
nemulțumiți de faptul că s-a anunțat desfășurarea spectacolului la Casa de Cultură
și s-a ținut la sala de sport, unde a fost înghesuială.
D-na viceprimar Bratu Cristina –a fost o chestie de organizare care
trebuia să și-o asume Circul, când au venit cu solicitarea noi am spus că le vom da
răspuns dar afișele erau făcute. Au anunțat ulterior dar probabil că mulți au văzut
afișele.
D-na Beca Olimpia- la policlinică nu mai funcționează becul de la intrare,
am ridicat în ședința trecută problema să se mai monteze un neon care să
funcționeze pe toată durata zilei, această problemă se poate rezolva cu electricienii
pe care-i aveți.
Astăzi am fost la Casa de Cultură unde am discutat cu d-na Hoajă care era
ajutată de soțul ei, discuțiile purtate mi-a plăcut tare mult , au început să ia
inițiativa, dar sunt foarte multe probleme.
Încearcă să facă amenajări, pentru dansul de samba, era și Mioara Băieș cu
mișcarea prin dans, am mers cu ei prin mai multe încăperi, am discutat ce mai vor
să realizeze, cum ar fi mai bine să amenajeze. Eu voi trece în revistă probleme pe
care actualul consiliu le va avea parțial în vedere și viitorul consiliu și primar le va
avea în continuare în vedere, probleme care în calitate de președintele comisiei de
cultură le-am observat și anume:
- trebuie amenajată sala de dansuri, scoase scaunele de acolo, fixate
oblinzi,
trebuie să se facă închiderea spațiului de sus pentru bibliotecă, nu se
poate desfășura o activitate dacă nu se delimitează acel spațiu;
aparatură și mobilier pentru birouri, începând cu biroul directorului,
calculator, imprimantă, scaner, trebuie avut în vedere să se achiziționeze o
aparatură mai performantă să poate face ei afișele pentru a nu mai cheltui banii în
altă parte;
trebuie angajat personal începând cu îngrijitoare, dacă se face un
spectacol trebuie îngrijitoare care să facă curățenie;
trebuie rezolvată problema acusticii din sala, pantalonii de la scenă,
cortină, fundal, etc.
D-na viceprimar Bratu Cristina –avem prinse deja aceste lucruri pe
lista de investiții, trebuie să se angajeze, să vină cu bugetul pentru a fi aprobat și să
se apuce de treabă
D-na Beca Olimpia – rugămintea mea este să fie avute în vedere aceste
aspecte, eșalonat în funcție de priorități.
Pentru că a amintit dl. consilier adresa de la diverse a d-lui director Popa
Vasile vă rog să-mi permiteți să exprim o opinie.
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Avem trei directori: la Parcul Industrial, Casa de Cultură și Clubul Sportiv,
după părerea mea salariul cel mai mare ar trebui să-l aibă directorul de la parc iar
salariul egal directorul de la Clubul Sportiv cu directorul de la Casa de Cultură, vă
mulțumesc.
Dl. consilier Lup Alexandru – doresc să fac o solicitare, când s-au făcut
trotuarele acestea cu pavele au rămas probleme nerezolvate, sunt căminele pe str.
Chimiștilor, care sunt acoperite cu niște dale mai mari, trebuie rezolvată această
problemă. Pe o parte noaptea există pericolul de a te împiedica de ele sau aceste
pot fi date la o parte și se pot produce accidente. Iar lângă autogară este chiar ferită
placa și canalul este descoperit.
Dl. primar Cristian Gheorghe – o să anunțăm ca SC Victoria Parc
Industrial să ia măsuri.
În altă ordine de ideei, duminică are loc sfințirea picturii la Parohia Sf.
Parascheva și întrucât consiliul local a contribuit cu ajutoare bănești la realizarea
acesteia, părintele vă mulțumește și vă invită la slujbă, o să participe și Înalt
preasfințitul Laurențiu Streza. În numele părintelui vă rog să participați la slujbă și
de asemenea să anunțați participarea la masă, pentru a se putea pregăti.
Vreau să vă spun că am rămas cu un gust amar, de câte ori merg să-mi
plătesc impozitele la primăria noastră. La Ucea la Arpaș, Viștea observ cât sunt
primăriile de moderne și funcționale față de ceea ce avem noi. Este inacceptabil
pentru mine ca și consilier care am stat atâția ani aici, ca să nu avem astăzi nici
măcar demarată o idee în ceea ce privește primăria noastră. Este insalubră sala, în
detrimentrul cetățeanului, pentru că îl umilești, birourile sunt aglomerate. Haideți
să avem inițiativă, atât executivul cât și consiliul pentru că este un proiect serios.
Mulțumesc.
Dl consilier Badea Costică- am și eu două probleme de ridicat, este lângă
gard la PECO un morman de pâmânt, dl. Țăruș a terminat lucrarea iar la recepția
lucrării a fost vorba că o să ducă pământul, dacă puteți să-i amintiți acest lucru. Și
am primit o solicitatre din partea cetățenilor de pe str. Libertății și Eminescu,
ghena de gunoi din spatele blocului meu nu este iluminată și nu este trotuar, dacă
se poate amenaja un trotuar și să fie iluminat, deoarece este foarte întuneric și anul
trecut chiar a fost un incident, dacă vă amintiți cu Dl. Trăistaru
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre 1- Cu privire la aprobarea completării listei cu
inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 4 poziţii ca urmare a lucrărilor
efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi
majorarea valorii a 18 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului
public
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre și se adoptă cu 12
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.21/2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la încetarea contractului de lucrări
nr.293/7487/20.11.2001 completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002,
încheiat între Oraşul Victoria şi SC Castrum Corporaţion SRL cu privire la
executare rampă ecologica – etapa I - Or.Victoria, de comun acord între părţi.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.22/2016.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe
durata existenţei locuinţe a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în
str.Crinului nr.10, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în
condiţiile Legii 15/2003.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.23/2016.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la repartizarea spaţiului în
suprafaţă de 17,15 mp situat în str.Stadionului nr.20/6, cu destinaţia sediu de
partid.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.24/2016.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2016 – 01.02.2017.
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 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.25/2015.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la modificarea şi completarea art.1
din HCL 71/28.08.2014 cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea
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locuinţelor care fac parte din domeniul public şi privat al Or.Victoria – fondul
locativ de stat.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
D-na secretară Tocoaie Gabriela –în
comisia pentru repartizarea
locuinţelor din fondul locativ de stat din rândul consilierilor fac parte: dl. Olteanu
Viorel, dl. Molnar Sorin, Năpar Toma Dorinel, dl.Miclea Ioan a mai fost dna
Mărginean Daniela iar în locul dânsei trebuie ales alt membru. Vă rog să face
propuneri.
Dl. consilier Lup Alexandru- propun pe dl. consilier Ciceu Adrian.
Dl. consilier Badea Costică – dacă mai sunt și alte propuneri? Supunem la
vot propunerea făcută și se votează cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abținere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea făcută,
acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.26/2016.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la schimbarea destinaţiei
imobilului „Hotel Restaurant” situat în str.Pieţii nr.2A, în ”spaţiu comercialalimentaţie publică şi locuinţă”.
Avizele comisiilor: C1, C2, C3, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.27/2016.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1
„Sfântul Ilie” pentru continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na consilier Beca Olimpia – doresc să rog președintele comisiei să ne
prezinte opinia despre toate proiectele, care este suma totală , cum s-au gândit la
repartizarea fondurilor, ca să putem discuta per global aceste proiecte.
D-na viceprimar Bratu Cristina – președintele comisiei dl. Urian nu este
prezent dar pot să vă fac câteva precizări eu.
Comisia doar analizează proiectele și aplică punctajul în urma analizei
efectuate, sumele se împart în consiliul local, noi am făcut o repartizare a sumelor
și venim cu această propunere în fața dvs. cu aceasta puteți fi de acord sau se
propun alte sume.
La împărțirea sumelor s-a ținut cont de alocația bugetară, s-a ținut cont de
lucrările care se fac și echilibrarea sumelor repartizate, ca exemplu. Pentru
lăcașurile de cult alocația bugetară a fost de 50.000 lei, sunt 4 solicitări, propunerea
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și amendamentul meu este ca pentru Parohiile nr.1, nr.2 și 3 suma alocată să fie de
15.000 lei iar pentru Biserica “Adventiste de Ziua a Şaptea” – suma de 5000 lei.
Pentru celelalte proiecte, unde consiliul local este coorganizator, totalul
sumelor alocate este de 32.300 lei,repartizate astfel: pentru acțiunea ”Fii bun de
Crăciun” – 4500 lei; Festivalul de toacă – 8.500 lei; Drumul icoanei pe sticlă–
1.800 lei; Festivalul de Jazz- 6000 lei; Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” – 2
proiecte – 5.000 lei; Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” – 4 proiecte – 6.500 lei.
Dl. consilier Molnar Sorin – vă rog să le discutăm pe rând.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Ilie” a
solicitat suma de 61.269 lei pentru continuarea lucrărilor de pictură la Biserica
Sf.Ilie, propun suma de 15.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerea
făcută acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.28/2016.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe
nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena- pentru reabilitare instalaţie termică în
vederea creşterii eficienţei termice a asezământului Sf.Ierarh Nicolae.
Avizele comisiilor: C1,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.2- Sfinţii Împăraţi
Constantin şi Elena a solicitat suma de 9.816 lei pentru pentru reabilitare instalaţie
termică în vederea creşterii eficienţei termice a asezământului Sf.Ierarh Nicolae,
propun suma de 15.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.

Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
votat acesta fiind adoptat cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.29/2016.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3
„Cuvioasa Parascheva” pentru restaurare pictuiră degradată Biserica Sf.Cuvioasă
Parascheva.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.1 nr.3 „Cuvioasa
Parascheva” a solicitat suma de 15.000 lei pentru restaurare pictuiră degradată
Biserica Sf.Cuvioasă Parascheva, propun suma de 15.000 lei.
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Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.30/2016.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la finanţarea Bisericii “Adventiste
de Ziua a Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud pentru Consolidare şi
Reabilitare termică lăcaş de cult.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Biserica “Adventistă de Ziua a Şaptea” –
Conferinţa Transilvania de Sud a solicitat suma de 6.000 lei pentru Consolidare şi
Reabilitare termică lăcaş de cult, propun suma de 5.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.31/2016.
Proiect de Hotărâre

nr.12- Cu privire la participarea Consiliului Local

Victoria ca şi coorganizator al acţiunii „Fii Bun de Crăciun” alături de Parohia
Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie .
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc
Ilie a solicitat suma de 5.000 lei, pentru acţiunea „Fii Bun de Crăciun, propun
suma de 4.500 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.32/2016.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la participarea consiliului local ca şi
coorganizator la Festivalul Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XII- a,
alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Dl. consilier Lup Alexandru – cred că – comisia care a studiat propunerile
de finanțare trebuia să prezinte propunerile financiare și concluziile dânșilor.
Dl. primar Cristian Gheorghe –comisia nu stabilește sume, comisia
analizează dosarele depuse și acordă punctajul, în funcție de punctajul obținut
dosarul este sau nu este eligibil. Propunerea financiară a fost făcută de noi, avânduse în vedere sumele alocate în buget, sumele propuse pot fi modificate după cum
considerați.
Dl. consilier Lup Alexandru – sunt două componente, una din componente
este suma și a doua este eligibilitatea proiectului, era bine ca la sedinta de comisie
să primim explicații privind eligibilitatea proiectelor.
D-na viceprimar Bratu Cristina – există un tabel cu punctajul obținut de
fiecare proiect.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena a solicitat suma de 23.000 lei, pentru organizarea Festivalul
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XII- a, propun suma de 8.500 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.33/2016.
Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la participarea consiliului local ca şi
coorganizator al acţiunii “Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XI –a, alături de
Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena a solicitat suma de 1.800 lei, pentru acțiunea “Drumul
icoanei pe sticlă” –Ediţia a XI –a,, propun suma de 1.800 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.34/2016.
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii cultural artistice „ Victoria Jazz Festival”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții.
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D-na viceprimar Bratu Cristina – Dl. Hoajă Victor a solicitat suma de
16.000 lei, pentru acțiunea cultural artistică „ Victoria Jazz Festival”, propun
suma de 6.000 lei.
D-na consilier Beca Olimpia – cheltuielile sun foarte mari, anul trecut s-a
desfășurat la Casa de Cultură, au adus personalități s-a organizat o expoziție de
pictură și am rămas la aceeași sumă de 3 ani. Până acum festivalul se ținea la
”Paradis” și participau mai multe persoane, la Casa de Cultură au participat mai
puține persoane, trebuie să venim să susținem această acțiune
Dl. primar Cristian Gheorghe – mai pot fi alocate sume la rectificare de
buget, la momentul actual în buget este cuprinsă suma de 6.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – să supunem la vot suma propusă și prin
rectificare de buget se mai pot aloca sume, se votează cu 13 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.35/2016.
Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - Concurs Judeţean- „Tehnologii vechi şi
noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la cerinţele pieţii”, alături de Colegiul Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”
a solicitat suma de 5.000 lei, pentru organizarea acțiunii Concurs Judeţean
„Tehnologii vechi şi noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la cerinţele pieţii”,, propun
suma de 3.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.36/2016.
Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii Concurs Judeţean – „Natura-viaţa mea”
alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”
a solicitat suma de 5.000 lei, pentru organizarea acțiunii Concurs Judeţean –
„Natura-viaţa mea” propun suma de 2.000 lei.
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Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.37/2016.
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - „Iubesc România”, alături de Liceul
Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” a
solicitat suma de 500 lei, pentru organizarea acțiunii „Iubesc România” propun
suma de 500 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.38/2016.
Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - “Noi prin strămoşii noştri” alături de
Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Liceul Teoretic ‘‘I.C Drăguşanu‘‘ a
solicitat suma de 3.000 lei, pentru organizarea acțiunii - “Noi prin strămoşii
noştri” propun suma de 2.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.39/2016.
Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - „Şcoala după şcoală- o şansă în plus
pentru un viitor mai bun” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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D-na viceprimar Bratu Cristina - Liceul Teoretic ‘‘I.C Drăguşanu‘‘ a
solicitat suma de 3.400 lei, pentru organizarea acțiunii - „Şcoala după şcoală- o
şansă în plus pentru un viitor mai bun” propun suma de 2.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.40/2016.
Proiect de Hotărâre nr.21- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acţiunii - Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile
artei – proiect regional” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabil cu discuții.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Liceul Teoretic ‘‘I.C Drăguşanu‘‘ a
solicitat suma de 3.800 lei, pentru organizarea acțiunii - Călătorie în lumea ştiinţei,
popas la porţile artei – proiect regional” propun suma de 2.000 lei.
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.41/2016.
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la organizarea de către Consiliul
Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina- aceste acțiunii sunt organizate de către
Consiliul Local pentru propunerile făcute s-a ținut cont de prevederea bugetară și
sumele cheltuite anul trecut și anume:
- Zilei Eroilor – suma de 4.000 lei
- Zilelor Or.Victoria- suma de 105.000
- Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan – suma de 10.000 lei
- Săbători de iarnă- suma de 50.000 lei
Dl. consilier Badea Costică – supunem la vot suma propusă și se votează cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.42/2016.
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Proiect de Hotărâre nr.23- 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.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.43/2016.
Proiect de Hotărâre nr.24- Cu privire la aprobarea programului de
măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2016.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.44/2016.
Proiect de Hotărâre nr.25- Cu privire la scoaterea din evidenţele
contabile - a sumei de 4.446 lei ce reprezintă debite neâncasate la 08.02.2016 de
către Casa de Cultură a Orașului Victoria, aferente anului 2009 ca urmare a
împlinirii termenului de prescripţie de 3 ani.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – debitele provin din anul 2009, la Casa de
Cultură a fost închiriat un spațiu unei P.F.A din Făgăraș, care a rămas restantă cu
chiria 3 luni, la vremea respectivă s-a reziliat contractul, s-a încercat recuperarea
sumelor, s-au emis somații, s-au instituit popriri la diferite bănci dar suma nu a
putut fi recuperată. Având în vedere că după 3 ani suma se prescrie propunem
aprobarea scoaterii din evidența contabilă a sumei respective.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.45/2016.
Proiect de Hotărâre nr.26 - Cu privire la modalitatea de identificare a
beneficiarilor din Or. Victoria, de soluționare a situațiilor identificate și procedura
de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, precum și desemnarea
persoanelor cu responsabilități în implementarea Legii nr. 248/2015.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – prin aplicarea Legii nr. 248/2015 se
încearcă stimularea participării copiilor la grădiniță, se vor primii tichete sociale în
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valoare de 50 lei, pentru copii care nu vor absenta la grădiniță și venitul pe
membru de familie să nu depășească suma de 284 lei. Sumele vor veni din cote
defalcate și TVA.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.46/2016.
Proiect de Hotărâre nr.27 - 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.3
al art.18 Cap.VIII – Redevenţa
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. primar Cristian Gheorghe- au venit cu această solicitare deoarece în
această perioadă nu au lucrări și nu au de unde să achite integral redevența, iar dacă
se împarte pe trimestre le-ar fi mai ușor să facă plățile.
Dl. consilier Badea Costică – este corect acest lucru.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.47/2016.
Proiect de Hotărâre nr.28- Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de
dezmembrare a terenul în suprafaţă de 185 mp din suprafaţa de 26Ha şi 4137 mp
înscris în CF 100366 , teren ce aparţin 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 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.48/2016.
Proiect de Hotărâre nr.29 - Cu privire la repartizarea în vederea închirierii
a unei locuinţe de serviciu care aparţine domeniul privat al Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina – am primit o solicitare de la o profesoară
care predă la Colegiul Tehnic ”Al. Bărbat” care este din Făgăraș, deoarece este
căsătorită și are 2 copii îi este greu să facă zilnic naveta. Locuința unde a fost
medicul de familie d-na Nălbuș s-a eliberat și atunci se poate muta după aprobarea
proiectului.
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Dl. consilier Badea Costică – condițiile sunt foarte proaste, aș vrea să merg
și eu într-o zi dacă dl. primar îmi permite, dar spunea d-na doctor că este un miros
urât.
D-na viceprimar Bratu Cristina – mirosul vine de la subsol.
Dl. consilier Lup Alexandru – acest proiect a venit după ce am ținut
sedinta comisiei.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – a fost transmis însoțit de
avizul
comisiei juridice.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.49/2016.
Se trece la punctul III al ordinii de zii - PROBLEME DIVERSE
1.
Adresa nr. 1643 din 09.02.2016, cu privire la solicitarea dl. Băieș
Ion, cu domiciliul în str. Oltului, bl.31, ap.5, jud. Brasov, de a se face
demersurile necesare pentru denumirea străzi pe care se situează ferma
agricolă deținută de dânsul.
D-na viceprimar Bratu Cristina – are casa de locuit și deține 2000 mp de
teren.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu știu cum are casă cu destinația de
locuință, comisia de urbanism nu știe.
D-na viceprimar Bratu Cristina – plătește impozite la noi și vrea să
declare terenul în registrul agricol și dacă sunteți de acord cu str. Fermei.
Dl. consilier Șoneriu Olimpiu – a fost grajdi, unde era crescătoria de porci
a cantinei.
Dl. consilier Lup Alexandru – e normal să aibă adresă.
Dl. consilier Badea Costică – propun executivului să facă demersurile
necesare pentru obținerea avizului și să inițieze proiect de hotărâre.
2.
Adresa nr. 54/1675/10.02.2016, a Clubul Sportiv Chimia Oraș
Victoria, cu privire la solicitarea directorului clubului sportiv de a fi
reexaminată HCL nr. 158/29.10.2015, privind stabilirea salariului directorului
Clubul Sportiv Chimia Oraș Victoria, în sensul de a fi aprobat salariul propus
inițial de 2.322 lei brut.
Dl. consilier Badea Costică – dacă vă amintiți au fost discuții la aprobarea
salariului și s-a spus că se va acorda salariul mai mare dar să vedem ce rezultate
sunt.
Dl. consilier Lup Alexandru – totdeauna am spus și ați fost de acord să
corelăm salariile directorilor cu cele ale șefilor de birou din primărie, cel mai mare
salar să fie al administratorului de la Parcul Industrial deoarece aduce și venituri și
are răspundere și apoi celelalte.
Dl. consilier Badea Costică – Dl. Popa a venit după 3 luni de la aprobarea
proiectului și discuția a fost să vedem ce rezultate aduce aceasta, este și părerea
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mea personală. Erau trei propuneri s-a mers pe salariul mediu și s-a tăiat sporul
care dubla salariul, urmând să vedem ce rezultate aduce.
Dl. consilier Badea Costică – dl. Baciu are 2.322 lei net iar pentru clubul
sportiv și pentru casa de cultură s-a mers pe mediu deoarece s-a spus să se vadă ce
rezultate aduc. Părerea mea este să lăsăm să aducă rezultate și dacă aduce locul I
merită.
Stimați colegi haideți să vedem dacă se va iniția proiect sau se va amâna,
propunerea mea este să amânăm până la finalul campionatului ca să vedem
rezultatele. Se propune amănarea inițierii proiectului de hotărâre.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 20

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BADEA COSTICĂ

SECRETAR
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