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 astăzi 16.08.2016 cu ocazia sedinŃei extraordinare a Consiliului
Local Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcŃie sunt prezenŃi 10, lipseşte
motivat dl. consilier Paler Lucian iar restul urmerază să sosească. ŞedinŃa este legal
constituită şi începe la ora 15.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform Regulamentului de organizare şi
funcŃionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să face propuneri pentru
preşedinte de şedinta al lunii august 2016,
Dl. consilier Miclea Ioan - propune ca preşedinte de şedinŃă pe dl. consilier
Badea Costică.
Se supune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu unanimitate de voturi – 10
D-na secretar Tocoaie Gabriela – dl. consilier Badea Costică este invitată
să preia şedinŃa.
Dl. consilier Badea Costică – bună ziua, dvs. şi invitaŃilor, pe ordinea de
zi avem trei proiecte şi începem cu supunerea spre aprobare a ordinii de zi.
Dl. consilier Badea Costică - supune spre aprobare ordinea de zi - şi se
aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea rectificării bugetului
local al Oraşului Victoria pe anul 2016.
Dl. consilier Badea Costică - având în vedere că este şedinŃa extraordinară
şi nu avem avize vă invit la discuŃii.
Dl. consilier Tabacu Traian – vreau să ştiu, de la mediu, de ce este cu
minus acolo ?
D-na viceprimar Bratu Cristina – ce este de la mediu, spuneŃi capitolul,
ca d-na contabilă să vă poată răspunde.
Dl. consilier Badea Costică - ca să fie mai uşor, d-na Codrea vă rogăm să
ne spuneŃi modificările făcute în buget, am dori să ştim de unde s-au luat bani, şi
unde s-au mutat, pe capitole.
D-na Codrea Victoria - şef birou buget financiar contabil – sunt mai multe
modificări dar în special sunt legate de referatul biroului tehnic şi cred că d-na
viceprimar este în măsură să vă ofere mai multe lămuriri.
Ceea ce vă pot spune este că am venit cu un plus de 45 mii lei pe asistenŃă
socială, pentru indemnizaŃiile persoanelor cu handicap, iniŃial au fost cuprinse 13
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persoane iar în prezent sunt în plată 20 de persoane cu 969 lei / lună. Mai avem în
plus la caputolul 67 la cultură, recreere şi religie, pentru sport şi casa de cultură
sume care reprezintă subvenŃii din bugetul local pentru bugetele acestor instituŃii.
Dl. consilier Badea Costică - de unde s-au luat aceste sume ?
D-na Codrea Victoria- sunt sumele încasate în plus, la venituri nu putem
cuprinde în buget mai mult decât încasările anului precedent, având încasări
trebuie incluse în buget iar celelalte sume sunt doar trecute în alte capitole.
D-na viceprimar Bratu Cristina – legat de rectificarea pe care noi am
propus-o, pe investiŃii avem un ordin care este în dezbatere şi prin care se propune
finanŃarea proiectelor pentru casa verde şi energie regenerabilă şi atunci venim cu
propunerea ca pe partea de învăŃământ, să fiŃi de acord să cuprindem studii de
fezabilitate pentru unităŃile de învăŃământ, s-au mai cuprin pentru spital şi câteva
imobile care sunt ale noastre, respectiv baza sportivă şi Ecosistem. Pentru un U.AT
se poate accesa până la 1000.000 lei.
Apoi avem propuneri de suplimentare de lucrări , renunŃări la alte lucrări,
cum este Sf –ul pentru canalizare a oraşului Victoria, în momentul în care l-am
trecu în lista de investiŃii am crezut că pe Programul OperaŃional Regional vor fi
finanŃări pentru reŃele de canalizare, din păcate U.A.T-urile nu sunt eligibile ci doar
operatorii regionali şi am renunŃat. Mai avem suma de 80.000 lei pentru un SF şi
PT pentru decontaminare situri industriale dar pentru că nici pentru acesta nu mai
există posibilitatea de accesare s-a renunŃat. Atunci s-a propus să suplimentăm
reabilitare şi asfaltare zona străzilor Crizantemei, Crinului şi Brânduşelor unde este
făcută artera principală, iar bretelele care intersectează nu sunt făcute fiind un
cartier nou.
Dl. primar Cristian Gheorghe – mai este un motiv, cei care execută lucrări
nu sunt interesaŃi de lucrări mici şi atunci s-a gândit să fie o lucrare mai mare
pentru a fi tentaŃi să contracteze.
D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a suplimentat şi la şcoli, la capitolul
învăŃământ, pe reparaŃii s-a cuprins suma de 20.000 lei.
Dl. primar Cristian Gheorghe – a fost trimis dl. Baştea, din cadrul biroului
Tehnic, pentru a face o evaluare a lucrărilor solicitate de şcoală.
Între timp a mai apărut o problemă, am primit astăzi o adresă de la Liceul
Teoretic prin care se solicită reparaŃii la sala de sport, izolaŃia de pe vestiare este
degradată şi se infiltează apa atunci când plouă. Acest lucru este necesar deoarece
nu primesc avizele necesare la începerea anului şcolar, ar fi necesară suma de
25.000 lei.
Va trebui să găsiŃi această sumă sau dacă nu, aşa cum s-a mai întâmplat să
aprobaŃi suma iar noi vom vedea de unde găsim sursa de finanŃare.
Dl. consilier Badea Costică – am avut sanepidul în control şi spuneau că o
să mai vină când dau avizul la şcoli, spuneau că sunt probleme.
De aceea vreau să vă întreb dacă la sălile de clasă se poate da ok-ul pentru
începerea anului şcolar
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D-na viceprimar Bratu Cristina – Liceul Teoretic a primit pentru reparaŃii
80 mii lei , acum s-au mai cuprins 20 mii lei, deci 100 de mii anul acesta.
Dl. consilier Badea Costică – trebuiese să se stabilească priorităŃile acum
deoarece şcoala începe în 15 septembrie.
Dl. primar Cristian Gheorghe – aş face o paranteză, am cerut de la
impozite si taxe, colectările noastre şi de fapt suntem numai cu 2 intreprinderi şi
avem 11 miliarde de recuperat, plus încă 10 mii pentru dezvoltare, deci noi
discutăm un buget care este ipotetic. Presupunem că aceşti bani vor veni dar dacă
nu se vor încasa atunci trebuie să ne restrângem, la ora actuală avem 65% şi se
prevede că va fi tot mai rău.
D-na Codrea Victoria - şef birou buget financiar contabil- comparativ cu
aceeaşi perioadă a anului trecut suntem în minus cu 1 milion lei, în special din
cauza impozitului pe salarii colectat la nivelul oraşului, 45% se virează la bugetul
local iar diferenŃa la bugetul de stat şi au scăzut încasările la nivel de oraş, acest
lucru nu depinde de noi ci de impozitul pe salarii calculat.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – vineri am primit telefon, pentru şedinŃa
de astăzi, făcând parte din comisia de învăŃământ şi împreună cu cu dl consilier
Smădu şi cu dl consilier Ivan, am avut o întâlnire cu dl. director de la şcoala
generală, am vizitat şcoala deoarece am dorit să vedem pentru ce sunt banii pe
care îi doresc. Dau cuvântul dl. preşedinte şi apoi o să mai adaug şi eu câteva
cuvinte.
Dl. consilier Smădu Octavian – ne gândim că indiferent cine vine de la
sanepid nu poate să dea un aviz favorabil, în trei locuri se prelinge apa , s-a exfoliat
şi tencuiala, mai sunt săli de clasă care au parchetul de zeci de ani, este spaŃiu între
şipcile de parchet de unde iese praf. Noi am văzut şi credem că ar trebui să se
intervină.
D-na viceprimar Bratu Cristina – aveŃi idee care este suma necesară,
deoarece noi am trimis un angajat al primăriei, ne-a spus că infiltraŃile sunt doar de
la scocuri, care sunt noi dar sunt înfundate, am stabilit că o să desfunde scocurile
şi nu o să mai plouă, iar pentru schimbarea parchetului costul este de aproximativ
5.000 lei. Deci din suma alocată de 20.000 lei se vor repara 3 săli de clasă şi mai
rămâne 5.000 lei şi pentru băi.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – sunt 6 săli de clasă cu parchet deteriorat,
au primit adresă de la sanepid că nu vor primii avize cu parchetul actual. Am făcut
o estimare costul se ridică la 40.000 lei.
Au fost foarte mulŃumiŃi de lucrarea care s-a făcut la sala de sport, de modul
cum a lucrat echipa care a executat lucrarea, chiar ne-a cerut dl. director să vă
mulŃumim. Trebuie să aducem în discuŃie şi lucrurile bune care se fac. Mai trebuie
spus că în sala de sport a dl. Muşat plouă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – tocmai de aceea sunte-Ńi în consiliu, luaŃi
bani de unde credeŃi şi duce-Ńi la şcoala generală, noi am venit şi am propus sumele
care le putem da, bugetul se mai rectifică, dar dacă nu se colectează sume nu avem
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altă soluŃie decît să renunŃăm la alte lucrări. Dvs. spuneŃi la ce doriŃi să renunŃăm
ca să putem duce bani către şcoli.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – vă rugăm să ne orientaŃi, dvs. aveŃi
experienŃă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – noi am trimis persoană care împreună cu
dl. Morlova a estimat valoarea lucrărilor, eu cred că avizele le vor primii dar nu şi
pentru sala de sport şi atunci ar mai trebui 25.000 lei, dar nu ştiu de unde să
renunŃăm.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – eu m-am uitat la ceva, dar nu sunt
finanŃist şi nu ştiu dacă se poate renunŃa, am văzut că primăria a avut bunăvoinŃa şi
a renunŃat la o sumă foarte mare, am mai văzut tot pentru primărie cuprinsă suma
de 10 mii lei pentru birouri şi scaune, vă întreb dacă s-ar putea amâna treaba
respectivă ? Şi iarăşi am văzut o treabă, la care este posibil ca eu să greşesc, am
văzut reparaŃii la arhiva primăriei.
D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt servicii de arhivare, la spital a
rămas arhiva în saci, pe jos şi am luat o firmă de arhivare pentru că noi nu reuşim
să arhivăm, suma nu a fost suficientă şi am suplimentat să se facă arhivarea.
Dl. primar Cristian Gheorghe – la primărie se poate renunŃa, nu trebuie
făcut nimic pentru primărie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – din păcate dacă mergeŃi să vedeŃi ce
mobilier avem prin birouri, insuficient şi stricat, insist să rămână măcar 5 mii de
lei. Am mai propus 20 mii să refacem marcajele, propun să luăm şi de acolo 10
mii lei dar să lăsăm 10 mii pentru că sunt marcaje care trebuie refăcute.
D-na viceprimar Bratu Cristina- propun următorul amendament :
diminuarea sumei cuprinsă la cap. 84.02 - Marcaje rutiere longitudinale şi
transversale străzi şi parcări, cu 10.000 mii lei şi suplimentarea cap.65.02 învăŃământ cu aceaşi sumă .
Dl. consilier Badea Costică- supun atenŃiei dvs. acest amendament,
Şi se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere.
Dl. primar Cristian Gheorghe – tot nu este suficient, pentru reparaŃii
primărie este cuprinsă suma de 100 mii lei, luaŃi de la acest capitol 20 mii lei şi
rămân 80 mii lei. Şi atunci ducem pentru şcoala 50 mii lei şi încercăm să facem
toate lucrările.
D-na viceprimar Bratu Cristina – propun un nou amendament :
Diminuarea sumei cuprinsă la cap. 51.02-AutorităŃi executive, cu 20.000 lei
şi suplimentarea cap. 65.02 – invăŃământ cu suma aceeaşi sumă.
Dl. consilier Badea Costică- supun atenŃiei dvs. amendamentul formulat,
Şi se votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere.
D-na viceprimar Bratu Cristina- doresc să mai fac o propunere, astăzi am
purtat discuŃii cu un consultant care ne spune că pe eficienŃă energetică, pe POR,
se vor deschide linii de finanŃare, noi avem aprobat la începutul anului studii de
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fezabilitate pentru efienŃă energetică la corpul L la Liceul Teoretic, la GrădiniŃa 2
şi imobilul nr.22 de pe Stadionului. Pentru că se vor deschide linile de finanŃare vă
propun să fiŃi de acord să alocăm suma de 7000 lei/imobil, pentru documentaŃie
obŃinere fonduri.
Deci formulez următorul amendament : suplimentarea Listei de investiŃii
cu DocumentaŃie pentru obŃinere fonduri europene ”Lucrări eficientizare energetică
imobil Primăria Or Victoria”, unul pentru eficientizare energetică corp ”L” ,
eficientizare energetică Gradinita nr.2 , eficientizare energetică imobil situat pe
strada Stadionului nr.22, sumă totală 21.000 lei
Dl. consilier Badea Costică – propun să intre şi clădirea primăriei.
Dl. primar Cristian Gheorghe- facem un studiu de fezabilitate să vedem
dacă putem obŃine fonduri.
D-na viceprimar Bratu Cristina : în urma discuŃilor purtate vă supun
atenŃiei următorul amendamentul :
- suplimentarea Listei de investiŃii cu DocumentaŃie pentru obŃinere fonduri
europene ”Lucrări eficientizare energetică clădire corp ”L” Liceul Teoretic ”I.C.
Drăguşanu”, sumă alocată 7.000 lei,cap. 65 02;
- suplimentarea Listei de investiŃii cu DocumentaŃie pentru obŃinere fonduri
europene ”Lucrări eficientizare energetică imobil GrădiniŃa str. M. Eminescu”,
sumă alocată 7.000 lei, cap.65 02;
- suplimentarea Listei de investiŃii cu DocumentaŃie pentru obŃinere fonduri
europene ”Lucrări eficientizare energetică imobil nr.22, str. Stadionului”, sumă
alocată 7.000 lei, cap. 70 02;
- suplimentarea Listei de investiŃii cu DocumentaŃie pentru obŃinere fonduri
europene ”Lucrări eficientizare energetică imobil Primăria Or Victoria”, sumă
alocată 7.000 lei, cap.51 02;
Dl. consilier Badea Costică- supun atenŃiei dvs. amendamentul formulat,
Şi se votează cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere.
Nemaifiind discuŃii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentele formulate şi se adoptă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă,
nicio abŃinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.33
Proiect de Hotărâre nr.2- privind modificarea punctului 4 al art. 2 din
HCLnr.42/25.02.2016 – 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
Dl. consilier Badea Costică – vă rog să ne spuneŃi ce modificări se propun.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în HCL-ul nr. 42/25.02.2016, la
punctul 4 – Sărbători de iarnă a fost prevăzută suma de 50.000 lei, s-a propun
modificarea sumei, respectiv să rămână 28.600 lei iar diferenŃa de 21.400 lei se
vor aloca Festivalului de Film.
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Dl. consilier Tabacu Traian – am înŃeles că şi cei de la Festivalul de Jazz,
care este la a 7 –a ediŃie şi-au depus cerere, dar ei nu apar aici.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – nu apar pentru că este o hotărâre
distinctă prin care s-a alocat suma de 7.000 lei.
Nemaifiind discuŃii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se
adoptă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.34.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la participarea Consiliului Local
Victoria ca şi coorganizator al acŃiunii cultural artistice „Festival de Film Victoria
2016”.
Dl. consilier Tabacu Traian – am fost de acord cu acest festival, am înŃeles
că se organizează la Casa de Cultură, unde plouă şi nu au fost alocate sume pentru
Casa de cultură, la biblioteca de la Casa de cultură nu există rafturi pentru cărŃi.
Dacă se alocă suma cerută iniŃial, de către asociaŃie pentru festival, se va face film
în fiecare duminică. Vreau şi eu după festivalul de film: proiectul la buget, cu
toate copiile după toate chitanŃele, să văd cu ce sumă au venit ei şi pe ce s-a
cheltuit tot ce se cheltuie. Un feltival de film se face până la ora 24 nu se face un
festival de film cu muzică mixată până la 5 dimineaŃa.
Dl. primar Cristian Gheorghe - trebuie să vă gândiŃi că în primul rând este
promovarea oraşului.
Dl. consilier Badea Costică - aŃi văzut programul, unde este muzică? Deci
dvs. vreŃi situaŃia cheltuielilor pentru acest festival de film.
Dl. primar Cristian Gheorghe- domnule consilier, să nu uităm că
directorul Casei de Cultură are un plan managerial, iar evaluarea se face la 6 luni,
dacă în acest timp nu îşi duce la îndeplinire obligaŃiile asumate se pot lua măsuri.
Trebuie să citiŃi ce are de făcut şi pe urmă să analizaŃi ce s-a făcut şi ce nu s-a
făcut.
În legătură cu faptul că plouă în Casa de Cultură, noi nu am preluat clădirea,
şi suntem în litigiu cu C.N.I, pentru execuŃie de proastă calitate, aşteptăm
finalizarea procesului, pentru că C.N.I-ul trebuie să facă reparaŃile.
Dl. consilier Badea Costică – o să dau cuvântul d-lui Moraru
Dl. Moraru Andrei – de ce a fost muzică? De ce s-au făcut toate astea?
pentru a atrage cât mai multă lume dinafară. Tot ce am primit din partea primăriei,
nu a ajuns la noi, primăria a făcut contracte şi plăŃi direct către furnizori. Eu nu am
ce chitanŃe să arăt.
Dl. primar Cristian Gheorghe - nu se cere justificarea contribuŃiei noastre
ci a contribuŃiei voastre.
Dl. Moraru Andrei – nu este o problemă, noi depunem bilanŃ, dar acest
lucru există deja în bugetul pe care l-am prezentat.
D-na viceprimar Bratu Cristina – în primul rând aŃi venit să discutaŃi în
consiliul local despre festival.
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D-şoara Alexandra – în ultimele zile a fost o campanie agresivă împotriva
noastră.
Dl. primar Cristian Gheorghe - dvs. trebuie să faceŃi festivalul, să iasă
bine şi să nu vă lăsaŃi influenŃaŃi de alte discuŃii. Consilierii au aprobat suma, nu
trebuie decât să spuneŃi ce faceŃi, nemulŃumiŃi o să fie tot timpul.
D-şoara Alexandra- noi am pornit dintr-un act de voluntariat, deoarece
Andrei era din Victoria şi vă rog să verificaŃi toate actele, niciun ban din partea
primăriei nu a ajuns în contul asociaŃiei. La prima ediŃie a fost plătită şcena, la a
doua ediŃie a fost plătită cazarea, bani care s-au dus direct în contul furnizorului.
Vă spun ce se întâmplă anul acesta, se va plăti ecranul pentru exterior, noi am
depus la primărie trei oferte pentru inchirierea acestui ecran, dar primăria poate
cere alte oferte şi va alege oferta cea mai bună şi acolo se vor duce banii. Ceea ce
aŃi spus şi defăimarea pe care o faceŃi nu este corectă.
Dl. primar Cristian Gheorghe - vă rog , să-i lăsăm să facă festivalul.
Dl. consilier Tabacu Traian – să fie mai multe standuri de comercianŃi, să
nu fie excusivitate.
D-şoara Alexandru - la ultima ediŃie cei care au venit cu mâncare au fost de
la Paradis şi un mic nu a fost 5 lei, iar anul acesta suntem în discuŃie cu societatea
Cladiluc şi mai poate veni cine doreşte.
Dl. consilier Badea Costică - dacă nu mai sunt discuŃii vă rog să supunem
la vot proiectul de hotărâre.
Nemaifiind discuŃii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre formulate
şi se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abŃinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.35
Dl. primar Cristian Gheorghe - eu sper ca Festivalul de Film să fie de bun
augur pentru noi, doresc ca acest festival să fie în creştere ca popularitate. Pentru
că prin aceasta se doreşte promovarea oraşului, să scoatem oamenii în mijlocul
comunităŃii, să socializeze şi să se simtă bine.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinŃei aceasta i-a sfârşit la ora 16,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
BADEA COSTICĂ

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUłA
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