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

PROCES VERBAL
Încheiat azi 27.10.2016 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 13, lipsind motivat dl.
consilier Paler Lucian, dl. consilier Smădu Octavian urmând să sosească. Sedinţa
este legal constituită şi începe la ora 19.00.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa – conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/2001, vă rog să faceți propuneri pentru
președinte de ședință al lunii octombrie.
D-na viceprimar Bratu Cristina- il propun pe dl. consilier Ivan Adrian.
D-na Tocoaie Gabriela Lenuţa- supunem la vot propunerea făcută și se
votează cu 13 voturi pentru, niciunul impotrivă, nicio abținere.
Dl. consilier Ivan Adrian - Buna seara stimați colegi, declar deschisă ședința
ordinară a lunii în curs.
Dl. consilier Ivan Adrian - supune spre aprobare:
procesul verbal din 29.10.2016 - s-a votat cu 13 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.
Dl. consilier Ivan Adrian - înainte de a supune spre aprobare ordinea de zi,
vă supun atenției rugămintea de a fi de acord pentru completarea ordinii de zi, cu
proiectul de hotărâre - privind completarea art.1 din HCL nr.41/30.10.2012 - cu
privire la darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu nr. de
înmatriculare BV-07-TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria cu destinaţia
“Transport Şcolar” pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către
Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria
D-na Tocoaie Gabriela - Necesitatea inițierii acestui proiect a apărut ca
soluție pentru rezolvarea situației transportului elevilor de la Colegiul Tehnic Dr.
Al. Bărbat. În ședința trecută s-a supus atenției dvs. faptul că elevii Colegiului
Tehnic sunt transportati cu un singur microbuz, deși scoala beneficiază de 2
microbuze, datorită lipsei unui conducător auto, pentru a se putea acoperi toate rutele
uni elevi ajung foarte devreme dimineața și se întârzie după terminarea orelor.
Soluția găsită, a fost ca să se incheie un protocol între Colegiul Tehnic și
Centru de Educație Incluzivă având în vedere că centrul are un șofer disponibil dar
nu are microbuz.
Microbuzul a fost dat cu folosință gratuită Colegiului Tehnic Dr. Al. Bărbat în
anul 2012, printr-o hotărâre a consiliului local, deoarece la vremea respectivă Liceul
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Teoretic nu avea microbuz colegiul a fost condiționat, prin această hotărâre, să
incheie un protocol pentru folosirea in comun a microbuzului.
Pentru a se putea incheia un protocol intre colegiu și centru de educație
incuzivă este necesar ca acest lucru să fie prevăzut in hotărâre, pentru aceasta se
propune completarea art 1 din hotărârea inițială astfel:
Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu
nr.de înmatriculare BV-07-TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria cu
destinaţia “Transport Şcolar” pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de
comodat către Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria condiționat de
încheierea unui protocol cu Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” și Centrul Scolar de
Educație Incluzivă Victoria pentru folosirea microbuzului și de către cele două
instituții de învățământ.
Dl. consilier Ivan Adrian – supune spre aprobare completarea ordinii de zi
şi se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Ivan Adrian - supune spre aprobare ordinea de zi - şi se
aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii.- ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Badea Costică – pun în discuție două probleme, semnele de
circulație care sunt opturate de pomi, ar trebui toaletați pentru a se vedea semnele și
parcarea din capătul str. Muncii, executia s-a făcut destul de deficitar, deoarece la
fiecare ploaie, toată apa rămâne în parcare și nu se poate parca. Dacă se poate găsi o
soluție tehnică pentru scurgerea apei.
Dl. primar Cristian Gheorghe – primul punct este în executie, se întrunește
și comisia de circulație, săptămâna viitoare. Împeună cu comisia trebuie să analizăm
dacă mai trebuie semne de circulație.
În legătura cu parcarea, după sesizarea făcută de către un cetățean, am luat
legătura cu Mircea Bunea pentru a se deplasa cu voma, a curățat canalul respectiv
care s-a colmatat cu nisip și atunci apa se va scurge in canal. Datorită ploilor
torențiale care aduc nisip canalul va trebui curățat periodic.
Dl. consilier Badea Costică – vizavi de semnele de circulație, pe str. Albota ar
trebui montate, pe partea stângă, semne de circulație cu parcarea interzisă deoarece
sunt parcări suficiente în zonă.
Dl. primar Cristian Gheorghe- noi facem demersurile necesare, cu
propunere in consiliu, pentru că dacă este să facem o analiza avem atâtea parcări
incât nu am mai avea nevoie de construirea altelor noi. Cetățenii s-au obișnuit să
parcheze mașinile oriunde in oras și nimeni să nu plătească. Va trebui să analizăm
regulamentul pentru parcări și să încheiem mai multe contracte de închirieri. În alte
localități se plătește o sumă mult mai mare pentru parcare ,nu 60 lei/an.
Dl. consilier Stînea Timotei- mai multi cetățeni de pe str. Negoiu solicită
reamenajarea spațiului de parcare, respectiv marcarea parcărilor paralel cu axul
drumului astfel s-ar câștiga mai multe locuri de parcare și probabil că investiția s-ar
recupera.
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Aș vrea să întreb dacă se poate aduce la cunoștința consiliului care sunt
proiectele de absorbție a fondurilor europene, proiectele în lucru,
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să facem o informare in scris.
Dl. consilier Stînea Timotei - o persoana mi-a spus că șoferii care transportă
muncitori la Sibiu nu respectă stațiile existente, nu știu dacă este legal dar rugămintea
era dacă se poate să folosească acele stații, motivând faptul că în cazul in care plouă
se pot adăposti, dacă se folosesc alte puncte muncitorii asteaptă in stradă sosirea
autocarului.
Mai doresc să pun in discutie o problemă semnalată astăzi, legată de acordarea
ajutorului de încălzire, am stat de vorbă cu fam. Iancu si mi-a spus că au sentimentul
că sunt respinși pe alte criterii, nu pe cele legale in ceea ce privește acordarea
ajutorului și alt aspect, felul in care sunt tratați de către d-na Flencana lasă de dorit.
Vă solicit să vedeți care este problema, după calculele pe care le-am făcut s-ar înscrie
la acest ajutor. Nu stiu dacă există un cod etic al funcționarului public.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dar haideți să nu îi credem până nu
verificăm și dacă în urma verificărilor se stabilește că acesta este adevărul se vor lua
măsuri. Există codul etic al funcționarului și legea funcționarului public care
stabilește sancțiuni în cazul incălcării acesteia.
Dl. consilier Stînea Timotei- nu trebuie sancțiuni dar am ințeles și din alte
surse că un angajat al primăriei încerca să o tempereze pe d-na, eu am adeverintele pe
anul in curs si cred ca se incadrează.
Dl. primar Cristian Gheorghe- probabil că dosarul nu a fost in regulă și i s-a
spus să-l completeze, dacă au avut probleme de ce nu au venit la mine sau la d-na
viceprimar. Dar dacă se adresează direct unui consilier și spune că atitudinea unui
funcționar nu este bună, nu mi se pare cea mai corectă atitudine. Să fi venit la mine și
vedeam care este problema, în această perioadă vin foarte multi cu dosar, stau la rând
și dacă le spune că mai trebuie completat cu un document sau că documentul este
greșit au impresia că este rea voință.
Dorinta noastră este ca să fie câți mai multi beneficiari, niciodată nu am
incercat să-i oprim dar și dosarul trebuie să fie corect pentru că altfel acești bani
trebuie recuperați.
O să verificăm de ce a fost respins, dacă a fost așa și o să vă informăm
Dl. consilier Stînea Timotei - mai am două probleme, dacă
se
poate
cuprinde in buget reparația centralelor termice, ca acestea să poată fi folosite ca
spații pentru ca persoanele fizice să le poată inchiria și să dezvolte anumite activități.
A mai fost o discuție legată de infiintarea unui punct de lucru al trezoreriei,
cred că merită să facem demersuri și să incercă din nou redeschiderea unui punct de
colectare a taxelor.
Dl. primar Cristian Gheorghe- pentru prima problemă, parcările de pe str.
Negoiu, pe această stradă am amenajat parcări, s-a făcut un singur sens, se solicită in
continuare amenajarea de parcări și totuși mai sunt parcări neinchiriate.
Dacă o să fie solicitări și nu mai sunt locuri de parcări disponibile o să
amenajăm parcări intre blocuri pentru că este spațiu disponibil, iar parcările care au
puține locuri o să le mărim. Dar repet aceste investiții trebuie susținute și prin
incheierea contractelor de inchiriere pentru a avea și beneficii.
Mai este si comoditatea cetățenilor, in spatele clubului sunt 20 de locuri de
parcare care stau goale, deoarece toti vor să parcheze masina sub geamul locuinței,
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majoritatea locurilor de parcare sunt luminate dar totuși preferinta este cît mai
aproape de locuință.
In legătura cu absorbția fondurilor, proiectele sunt in lucru si o să vă facem o
informare in acest sens.
Despre stațiile de oprire, aceste puncte s-au stabilit la solicitarea firmelor
interesate și anume in spatele clubului, la cantina, pe pista de biciclete din Aleea
Uzinei. Nu putem să fim de acord să parcheze in centru pentru ca este inestetic.
La centrala termică de pe str. Victoriei a fost făcută o expertiză termică, s-a
dorit să se facă un IPT, expertiza a ajuns la valoarea de 80.000 euro și au refuzat să
mai vină, noi suntem dispusi să le dăm, dar trebuie să avem solicitări in acest sens.
Incă o problemă ridicată de dvs. deschiderea unui punct de lucru la trezorerie,
am fost la Brasov, impreună cu d-na Monica Istrătescu, s-au purtat discuții cu
directoarea care răspunde de 5 regiuni, ne-a spus că nici nu vrea să audă de așa ceva.
Atunci am spus că am dreptul să incerc si mai departe, la Ministerul de Finanțe, acest
lucru este greu de obținut dar o să mai incercăm și nu ne-am oprit să facem
demersuri.
D-na consilier Saftiuc Adriana –o rugăminte mai veche a cetățenilor de pe
str. Libertății, la bl. 15 unde este si calea de acces către grupul școlar și către blocul
de nefamiliști nu este lumiat. A fost un bec acolo și dacă este posibil să se monteze o
lampă ca să fie lumină, pentru că este containerul și toată lumea seara duce gunoiul
lasă gunoaiele sub geamul meu iar eu trebuie să fac in fiecare dimineata curat.
Ar fi un loc care trebuie luminat , acum se intuneca si devreme.
Dl. primar Cristian Gheorghe- noi asteptăm firma Tomaida, care face
extindere de rețea și atunci o să cuprindem si aceasta pe lucrare. Am luat in calcul sa
schimbăm corpurile de iluminat și atunci corpurile vechi le-am fi mutat in locuri mai
retrase, dar fiindcă nu au fost fonduri suficiente nu vom mai putea lua in discutie
acest proiect. Dar după ce vom incepe lucrarea , instalăm si acolo un corp de
iluminat.
Dl. consilier Tabacu Traian – pe str. Muncii intre clădirea firmei dl. Neagoe
și Polux este o cale de trecere, aceasta este folosită de copiii care merg la școala,
când plouă se face noroi si copiii se murdaresc, dacă se găseste o soluție pentru
această problemă. Dacă am avea un video proiector aș putea să vă arăt.
D-na viceprimar Bratu Cristina – problema este că ei au str. asfaltată, calea
aceea nu figureaza ca stradă și s-au făcut si trotuare.
Dl. primar Cristian Gheorghe-mai mult de atât le-am dat dale ca să facă un
trotuar si ei au pus dalele in curțile lor. Când se va continua lucrarea pt. promenadă,
vom folosi dalele existente si vom face acolo o cale de acces.
D-na consilier Pasăre Alexandrina – in privinta parcărilor, eu locuiesc pe str.
Pieții, sunt foarte multe persoane care au garaje și totuși masinile le parchează in fața
blocului, mai mult in fața scării blocului. În cazul in care ar trebui să intre o
ambulanță nu ar putea, parcările sunt mici și mai sunt salcâmi, ori dacă se parchează
sub acei salcâmi, masina se murdărește și a doua zi trebuie spălată. Eu as fi inchiriat
acolo dar pentru acest motiv nu doresc să inchiriez.
Dl consilier Micle Ioan – nu putem tăia salcâmii pentru că se murdărește
mașina.
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu putem să tăiem copacii pentru a fi mai
simplu, toaletarea se face de două ori pe an dar e normal să crească. Să creem locuri
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de parcare dar să protejăm și vegetatia, este o perdea de protecție. Noi, de 7 ani
plantăm puieții in fiecare an și in unele zone nu se prind , pentru că au grijă cei pe
care-i incurcă să nu se prindă.
D-na viceprimar Bratu Cristina-dacă proiectul de parcare afecteaza
vegetatia probabil că se vor tăia, dar dacă pot fi salvati ar trebui sa ramână.
Dl. consilier Smădu Octavian – haideți să și lăudăm, la examenul pentru
ocuparea funcției de director la unitățiile școlare, Victoria se poate mândi, candidații
noștri ne-au făcut cinste la Brașov, au fost foarte bine pregătiți.
Se trece la punctul II al ordinii de zi - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre 1- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului
Victoria pe anul 2016.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na viceprimar Bratu Cristina – față de propunerea care a fost trimisă
inițial, am mai primit sume pentru echilibrarea bugetelor iar aceste sume nu au fost
cuprinse in proiect și atunci astăzi impreună cu dl primar, biroul tehnic și d-na
contabilă am incercat să impărțim bani. O să fac câteva amendamente si dacă este
cazul să facem discuții pe aceste propuneri.
O să incep cu Grădinita cu program prelungit- am avut o solicitare să aprobăm
sume pentru achizitia unor paturi, conform ofertei prezentate vor minim 30 de paturi
și am propus să le dăm 12.000 lei.
Apoi lucrările de asfaltare care s-au executat au fost bine primite și au fost
făcute solicitări de cetățeni care nu au parcări in zona in care locuiesc. Din această
cauză propunem :
- reparatii trotuar pe str. Primăverii, suma de 70.000 lei;
- reparații parcări domeniul public oraș Victoria, suma de 58.500 lei;
- reparatii prin asfaltare drum acces str. Victoriei, bl.7, suma de 62.500 lei;
- reparații prin asfaltare platou Școala Generală, suma de 25.000 lei.
Dl. consilier Stanea Daniel- ar merge reparat și trotuarul de lângă școală.
D-na viceprimar Bratu Cristina – vom incerca dar nu cred că ne putem
incadra in sume, vom avea in vedere pentru lucrările pe care le vom cuprinde anul
viitor.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pentru anul viitor va trebui să cuprindem o
serie de lucrări la școli, obligatorii, in urma controalelor efectuate pe linie ISU s-a
constatat că trebuie remontate usile de acces in clădiri deoarece se deschid spre
interior și conform normelor trebuie să se dechidă in exterior. Tot in urma
controalelor s-a propus și schimbarea paturilor de la grădinită deoarece s-a constatat
că sunt degradate și invechite
D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru lucrarea din str. Albota a intervenit
o suplimentare, dacă initial nu era prevăzută partea de bordurare, când s-a ajuns la
turnarea covorului asfaltic a reiesit necesitatea să se bordureze, de asemenea intrările
la trotuare, suma necesară este de 97.000 lei. Această sumă o luăm din 2017,
deoarece este un contract multianual, nu o să-i mai dăm in 2017 și o să facem plătiile
anul acesta.
Propunem si amenajare str. Grădinarilor, să vedem dacă ne incadrăm si acolo,
avem proiect făcut.
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Dl. primar Cristian Gheorghe- ideea este ca să amenajăm parcarea din
spatele farmaciei, acolo unde a fost ghena de gunoi, să se facă legătura cu str.
Grădinarilor, ca să fie acces si dintr-o parte si din alta. Acestea se fac cu scopul de a
redeschide circulația pe ambele sensuri pe str. Grădinarilor.
Dacă mai rămân sume nefolosite mai putem să luăm in discuție mici reparații,
pentru scoli care se pot executa in vacanța de iarnă.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – o să dau citire amendamentului sub forma
care va fi introdus in proiectul de hotărâre:
Forma modificata:
Art. 1 – se modifica dupa cum urmeaza:
Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni)
pe anul 2016, conform Anexei I, la partea de venituri influente cu plus 340,47 mii
lei, valoare totală rectificată 14.968,16 mii lei și conform Anexei II, la partea de
cheltuieli influente cu plus 340,47 mii lei, valoare totală rectificată 16.688,87 mii lei.
Art.2 - se modifica anexa II.1 cu suma suplimentata prin adresa ANAF
3901/13917/24.10.2016
Art.3- nu se modifica
Art.4 - se modifica anexa conform adresei 100/13891/26.10.2016 – solicitare Casa de
Cultura
Art. 5- nu se modifica
Dupa art.5 se introduce un nou articol
Art.6 - Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 (total și pe secțiuni) al
Colegiul Tehnic Dr. Al. Barbat conform Anexei II.3.
Art.7 - Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2016 al Casei de Cultura a Orașului Victoria, conform
Anexei V.
Art.8 – Se aproba rectificarea listei obiectivelor de investitii buget local pe anul
2016, conform anexei VI
Art.6 devine art 9
Dl. consilier Ivan Adrian – se supune la vot amendamentul propus și se
votează cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
formulat și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 68/2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 – cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2016.

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 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.69/2016.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţurilor minime
pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată ale Or.Victoria pentru care se
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va constitui un drept de superficie direcă fără licitaţie publică pentru extinderea
constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia
conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.

Avizele comisiilor: C1 ,C2, C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.70/2016.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a nivelurilor
taxelor percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi privată ale
Or.Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.71/2016.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţurilor unitare
de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria
pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii.

Avizele comisiilor: C1, C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
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.72/2016.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea taxei de închiriere parcări prevăzută
la art.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor
Reşedinţă Aflate pe Raza Oraşului Victoria, pentru anul 2017.

Publice de

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Stânea Timotei –se plătesc taxe pentru parcări sau nu se plătesc?
Dl. primar Cristian Gheorghe- cei care solicită închirierea unei parcări
plătesc 60 lei/an, dar spuneam că in comparație cu locurile de parcare amenjate
avem incheiate contracte in număr redus. Majoritatea parcărilor se folosesc gratuit,
amenajarea de noi locuri pentru parcări se solicită în continuare. Un exemplu este
parcarea din spatele magazinelor de pe str. 1Decembrie, parcarea are un nr. de 80 de
locuri si sunt inchiriate 12 locuri.
O să marcăm toate parcările si le numerotăm iar după ce se incheie contract
vom găsi o soluție să marcăm parcarea respectivă și să nu se mai treacă nr. masinii.
Dacă mergem pe 1 Decembrie vom constata că parcarea este goală și mașinile
sunt parcate pe stradă sau trotuar, pentru că proprietarii vor să parcheze sub geam.
Dl. consilier Tabacu Traian – in aceasta parcare, problema reală este că sunt
copii cu bicicletele si din joacă zgârie masinile și eu mi-am găsit mașina personală
zgâriată.
Dl. primar Cristian Gheorghe –mai este o problemă, foarte multe persoane
nu țin cont de semnele de circulație, parchează in apropierea intersecțiilor. Avem
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regulamentul pentru parcări, vrem să-i aducem îmbunătățiri și luna viitoare vom intra
pentru dezvatere in sedintă.
Dl. consilier Tabacu Traian- nu ai cum să inchiriezi toate parcările și in
orasele mari in fata instituțiilor nu sunt parcări inchiriate.
D-na viceprimar Cristina Bratu – nu este legal să il obligi dar este legală
inchirierea unui loc de parcare.
Dl. primar Cristian Gheorghe- când se vor da amenzi pentru parcare
neregulamentară, atunci va fi ordine. Noi o să facem adresă la politie după ce locurile
de parcare vor fi marcate, vom instala semne de circulatie si atunci cei care nu le
respectă vor suporta consecințele.
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.73/2016.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru utilizarea
Capelei Mortuare la suma de 35 lei/zi pentru anul 2017.

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.74/2016.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a valorilor euro/mp
în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul
privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3 cu discuții, C4, C5 – avize favorabile
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
11 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.75/2016.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea pentru anul 2017 a preţului
reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de
comunicaţii electronice.

Avizele comisiilor: C1- cu discuți,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu
discuții
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.76/2016.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de comodat nr.47/1RC/04.01.2012 încheiat între Or.Victoria şi Societatea
Naţională De Cruce Roşie Din România - Filiala Braşov cu sediul în Mun.Braşov
str.Mureşenilor nr.5, judeţul Braşov cu referire la pct.4.1 Cap.4 durata contractului în
sensul prelungirii termenului cu o perioadă de 5 ani
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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 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.77/2016.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la trecerea obiectivului “lacuri și teren aferent”
înscris în CF 100488 nr.cad. 95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii din
domeniul public în domeniul privat al localităţii.

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, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.78/2016.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare
de un expert autorizt ANEVAR pentru terenul în suprafaţă de 48.300 mp înscris în CF
100488 nr.cad.95/I/2/1/1/1/1/1/1/4, situat în Or.Victoria Str.Pieţii, în vederea constituirii
unui drept de superficie.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările făcute
, acesta fiind adoptat cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.79/2016.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la completarea HCL nr.39/25.08.2016 privind
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 139 mp situat în
str.Libertăţii
nr.20
înscris
CF
100704
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2
/2/12/2/2/1/1, şi a documentaţiei de licitaţie, bunuri ce fac parte din proprietatea privată
a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă” cu un nou articol.

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.80/2016.
Proiect de Hotărâre nr.14 Cu privire la completarea HCL nr.41/25.08.2016 privind
aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile
nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 2480 mp situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E
înscris
în
CF
100702
nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/
2/2/2/2/2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102, cu un nou articol.

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.81/2016.
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Proiect de Hotărâre nr.15 Cu privire la aprobarea metodologiei de vânzare prin
negociere directă a unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat deţinute sub regim
de contract de concesiune, superficie sau superficie directă, situate în Oraşul Victoria.

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.82/2016.
Proiect de Hotărâre nr.16 - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la 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
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.83/2016.
Proiect de Hotărâre nr.17 - Privind actualizarea Anexei 1 cuprinsă la art. 3 din HCL
7/29.01.2015 cu privire la înființarea ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”

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.84/2016.
Proiect de Hotărâre nr.18 Cu privire la desemnarea Consiliului de Administrație al
”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”

Avizele comisiilor: C1 ,C2, C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Stânea Timotei – noi propunem ca in componența consiliului de
administratie majoritatea să fie deținută de către Consiliul local.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – da, propunerea noastră este ca din
componența CA să facă parte 2 consilieri și un reprezentant al secțiilor de sport, dacă
doriti ca in componenta CA să să fie mai mulți consilieri, atunci trebuie să faceți
propuneri pentru nr. membrilor și apoi să se treacă la alegerea consilierilor care vor
face parte din CA.
D-na viceprimar Bratu Cristina – vechea comisie a fost formată din
reprezentanți ai sectiilor de sport și 2 reprezentanti ai Consiliului Local.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – mai există in regulament prevederea că
directorul clubului este si presedintele sectiei de sport și atunci propun ca directorul
să facă parte din CA.
Dl. consilier Ivan Adrian – se supune la vot amendamentul dl. consilier
Stânea Timotei, respectiv:
- Consiliul de administrație să fie format din 3 reprezentanți ai consiliului
local, un reprezentanta al secțiilor de sport și directorul clubului sportiv.
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Se supune la vot si se votează cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere.
Dl. consilier Ivan Adrian- vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea
membrilor CA:
Dl. consilier Stânea Timotei – il propun pe dl. consilier Badea Costică,
D-na viceprimar Bratu Cristina – il propun pe dl. consilier Urdea Gheorghe
din partea clubului sportiv și pe dl. consilier Stânea Timotei din partea consiliului
local.
Dl. consilier Ivan Adrian – il propun pe dl. consilier Stanea Daniel,
Dl. consilier Ivan Adrian – vom lua o scurtă pauză pentru pregătirea
buletinelor de vot.
Dl. consilier Ivan Adrian – in urma numărării voturilor avem următorul
rezultat:
-dl. consilier Badea Costică -14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere;
- dl. consilier Stânea Timotei- 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere;
- dl. consilier Stanea Daniel- 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere;
- dl. consilier Urdea Gheorghe- 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere;
- directorul clubului sportiv - 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere;
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre cu nominalizările făcute
, acesta fiind adoptat cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.85/2016.
Proiect de Hotărâre nr.19 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adițional la
Contractul de management nr. 12515/141/RC/02.11.2015 încheiat între Orașul Victoria,
prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de primar și dl. Popa Vasile în calitate de director al
Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, cu privire la modificarea și completarea art.3 –
durata contractului.

Avizele comisiilor: C1 ,C2- nefavorabil, C3, C4, C5 – avize favorabile.
Dl. consilier Stânea Timotei – am justificat avizul negativ prin lipsa
Raportului de activitate al directorului, raportul a fost pus la dispoziție astăzi și nu
am avut timpul necesar să-l studiez. Considerăm că dacă perioada pentru care a fost
incheiat contractul a ajuns la final trebuie să găsim o soluție pentru a fi ocupat postul
prin concurs.
Dl. consilier Badea Costică – raportul a fost scris la sugestia mea, am avut o
discuție cu dl. Popa, raportul este făcut in grabă, nu are un bilant contabil plus faptul
că la angajare a ajut fixate obiective pe care nu le-a trecut, dacă luăm ocuparea
locului 3, acum este pe locul 8.
Dl. primar Cristian Gheorghe – campionatul nu s-a incheiat, rândul trecut
am incheiat pe locul 3 și am câștigat finala cupei care este mai importantă decât locul
3. Deci este o onoare pentru orașul Victoria că a câștigat Cupa pe județul Brasov, asa
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cum secția de Karate se laudă că au câștigat in competiții, s-a câstigat o competiție
importantă.
Bilantul pentru campionatul 2016-2017 se face in iunie, mai sunt 5 etape,
poate să ajungă pe locul 3.
Dl. consilier Tabacu Traian- propunerea mea este să mai lăsăm 2 luni, să
termine turul, să mai discutăm după aceia și vedem ce se intâmplă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – contractul dânsului expiră la sfârșitul lunii și
nu are cine să facă demersurile in bancă, puteți propune prelungirea contractului cu
maxim trei luni iar in această perioadă se demarează organizarea concursului.
Dl. consilier Badea Costică- propun un amendament, respectiv:
de prelungire a duratei contractului cu trei luni, in această perioada să se
organizeze examenul pentru ocuparea postului.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – domnule consilier sunteți de acord cu
următoarea formulare a amendamentului dumneavoastră:
durata prezentului contract se prelungește până la numirea directorului,
în urma organizării concursului pentru ocuparea postului de director dar nu mai mult
de trei luni.
Dl. consilier Badea Costică – da, sunt de acord.
Dl. consilier Stânea Timotei – există un regulament pentru organizarea
concursului?
Dl. primar Cristian Gheorghe – putem veni in consiliu pentru aprobarea
condițiilor, salarizare, criterii de performanță si modelului de contract până in luna
decembrie ca să fie timp suficient pentru organizarea concursului.
Dl. consilier Saftiuc Adriana – cred că este cel mai corect așa.
Dl. consilier Ivan Adrian – se supune la vot amendamentul formulat și se
votează cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, cu amendamentul
formulat, acesta fiind adoptat cu 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.86/2016.
Proiect de Hotărâre nr.20 Cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2017.

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.87/2016.
Proiect de Hotărâre nr.21 - Cu privire la aprobarea ”S.F și proiect reabilitare sistem de
încălzire Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”

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.88/2016.
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Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la aprobarea ”S.F și proiect instalație electrică
Colegiul Tehnic Dr. Alexandru Bărbat”

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.89/2016.
Proiect de Hotărâre nr.23- Cu privire la aprobare ”Strategia de eficiență energetică a
Orașului Victoria, Județul Brașov”

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.90/2016.
Proiect de Hotărâre nr.24- Cu privire la aprobarea proiectului de investiții
”AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINȚE STR. PIEȚII ȘI STR. ALEEA BUJORULUI”

Avizele comisiilor: C1 ,C2, C3, C4, C5 – avize favorabile.
D-na consilier Pasere Alexandrina – dacă se poate lua in discutie ca in zona
respectivă să fie un parc cu piste de biciclete, skatebord, ceva mai deosebit.
D-na viceprimar Bratu Cristina – se vrea un parc pe 8000 mp, proiectul este
aprobat din 2007, acum s-a reactualizat și se incearcă abținerea de fonduri
nerambursabile. Există o axă deschisă pentru astfel de proiecte și vrem să depunem și
noi. Se vrea să se amenajeze zona verde si să fie dotat cu ceva mobilier.
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.91/2016.
Proiect de Hotărâre nr.25. - 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.
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.92/2016.
Proiect de Hotărâre nr.26. - Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.41/30.10.2012
Cu privire darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca IVECO cu nr.de înmatriculare
BV-07-TVG ce aparţine domeniul privat al Or.Victoria cu destinaţia “Transport Şcolar”
pentru o perioadă de 3 ani în baza unui contract de comodat către Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2, C3, C4, C5 – avize favorabile.
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Nefiind discuţii, se supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind adoptat cu
14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr.93/2016.
III.- PROBLEME DIVERSE

Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta ia sfârşit la ora 21

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
IVAN NICOLAE ADRIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA
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