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 09.12.2016 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 8, lipsește dl.
consilier Paler Lucian, dl. consilier Băiulescu Cristian, dl. consilier Miclea Ioan, dl.
consiler Ivan Adrian, d-na consilier Nițu Monica, dl. consilier Badea Costică , d-na
viceprimar Bratu Cristina. 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 faceți
propuneri pentru preşedinte de şedinta al lunii decembrie.
Dl. consilier Stânea Timotei - Valentin - o propun pe d-na consilier Pasere
Alexandrina
D-na consilier Pasere Alexandrina – bună ziua, pe ordinea de zi avem
două proiecte de hotărâri, vă propun supunerea spre aprobare a ordinii de zi.
D-na consilier Pasere Alexandrina - supune spre aprobare ordinea de zi
- şi se aprobă cu 8 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 rectificării bugetului
local al Orașului Victoria pe anul 2016.
Dl. primar Cristian Gheorghe – rectificarea de buget a apărut datorită
sumei primite de la Directia Finanțelor Publice de 273 mii lei, care are două
componente de a asigura salariile in instituțile de invățamânt și pentru salariile
asistenților personali. Restul sumei s-a repartizat pe reparații la scoli, sunt o serie
de lucrări care trebuie făcute pentru obținerea avizului de funcționare, apoi am avut
o solicitare de la Biserica Sf. Ilie, are probleme cu acoperisul si trebuie schimbata
tabla, pentru acest lucru s-a suplimentat fondul pentru finanțări nerambursabile cu
30%, fata de suma prevazută la inceputul anului pentru a putea da suma de 5100
lei, deoarece conform legii pentru a doua solicitare se mai poate acorda doar o
treime din fond.
Pentru continuarea lucrării de reparatie primărie s-a mai prevăzut o sumă,
mai sunt canalizări importante de făcut, in zona Gării canalizarea se deversa in
pârâul Corbișor și ne-a creeat probleme pe linie de mediu, canalizarea din cartierul
Victoriei intre bl. 8 și 12.
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S-ar putea să mai fim nevoiti sa mai facem o rectificare de buget, am fost
anunțati că s-ar putea sa mai primim 600 mii lei, care trebuie cuprinsiîn buget
pentru a nu-i pierde.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.105
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la finanțarea Parohiei Ortodoxe nr.1
”Sfântul Ilie” pentru ”Reabilitare acoperiș Biserica Sfântul Ilie”.
D-na consilier Pasere Alexandrina – vă rog să faceți propuneri pentru
suma.
Dl. consilier Tabacu Traian – propun suma de 5100 lei
D-na consilier Pasere Alexandrina – se supune la vot si se votează cu 8
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.106.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta i-a sfârşit la ora 18,00

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 20.12.2016 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi 11, lipsește, dl.
consilier Paler Lucian, restul urmând să sosească. Şedinţa este legal constituită şi
începe la ora 17.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/200, președinte de ședință a lunii
decembrie este d-na consilier Pasere Alexandrina.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – d-na consilier Pasere Alexandrina este
invitată să preia ședința.
D-na consilier Pasere Alexandrina - bună seara, declar deschisă ședința
ordinară din data de 20.12.2016.
D-na consilier Pasere Alexandrina - supune spre aprobare:
procesul verbal din 24.11.2016 - s-a votat cu 11 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
procesul verbal din 29.11.2016 - s-a votat cu 11 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere
procesul verbal din 09.12.2016 - s-a votat cu 11 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
D-na consilier Pasere Alexandrina – după cum ați observat, fiecare avem
un proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local, executivul propune
suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect.
D-na secretar Tocoaie Gabriela- având în vedere adresa primită de la
DGFP Brasov cu privire la virarea sumei de 0,41 mii lei reprezentând subvenții
ajutor încălzire cu lemne, sumă ce trebui cuprinsă în buget pentru a se putea face
plăți către beneficiari, am fost nevoiți să inițiem proiectul de hotărâre cu privire la
rectificarea bugetului local pe anul 2016. Pentru aceasta vă rugăm să fiți de acord
cu suplimentarea ordinii de zi cu proiectul menționat.
D-na consilier Pasere Alexandrina – supune spre aprobare
suplimentarea ordinii de zi - şi se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
D-na consilier Pasere Alexandrina – supune spre aprobare ordinea de
zi cu suplimentarea făcută- şi se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
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Dl. consilier Badea Costică – domnule primar și doamnă viceprimar aș
vrea să vă aduc la cunoștință nemultumirea conducătorilor auto din Victoria care
nu sunt mulțumiți de curățarea carosabilului după zăpezile căzute. Aceeași
interpelare am adresat-o și societății Parc Industrial, dar dvs. semnând notele de
recepție v-aș ruga să fiți mai exigent cu semnarea acestora. Nu este posibil ca
satele din jur să aibă drumurile curățate iar la noi în oraș nu.
D-na viceprimar Bratu Cristina –eu am dorit să vă interpelez pe dvs. în
calitate de conducători ai societății.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – dvs., în calitate de membrii în AGA puteți
trage la răspundere persoana vinovată. Noi semnăm factura pentru prestare de
serviciu, care va fi in ianuarie. Dar probleme ne creează mașinile parcate pe
carosabil din cauza cărora nu se pot curăța străzile.
D-na viceprimar Bratu Cristina – au intervenit zilnic cu nisip și sare iar in
ziua următoare curățau zăpada care se fărâmița.
Dl. consilier Badea Costică – părerea mea este că dacă scoți utilajele când
ninge și nu lași să se astearnă zăpada poți curăța, dacă lași să fie strat de zăpadă
greu mai scoți la negru strada. Asta am spus și administratorului, dar ar trebui
sancționat și apoi o să vedeți cum face.
Dl. Primar Cristian Gheorghe- sunteți în putere să faceți acest lucru, chiar
și pentru curățenia orașului veniți cu interpelări la noi, dar așa cum a spus și d-na
viceprimar, sunteți organ de conducere, noi putem să fim mai exigenți la plată.
Dl. consilier Tabacu Traian – nu vreau să iau apărarea la nimeni dar nu
stiu dacă știți ce utilaje are parcul industrial pentru deszăpezire, până nu este
achiziționată o mașină care să imprăștie clorură de sodiu problema o să rămână așa
indiferent de ce spunem sau ce facem.
Dl. primar Cristian Gheorghe – noi am suplimentat materialul
antiderapant, am adus 60 mc de nisip și 3 t de sare, dar să nu uităm că in oraș este
restrictie de viteză la 50 km și lumea circulă si cu 80 km/oră.
D-na consilier Pasere Alexandrina- vreau să vă informez că SC Ecosistem
au incheiat contractul cu cei de la Hoghiz, pentru deșeuri, s-a stabilit un preț - 80
lei/mc, am inteles că prețul ar fi mai mic dacă nu ar fi în deșeuri sticlă, pietriș sau
pământ.
Mai am o problemă, in legătură cu ambulanțele, legat de locul de parcare,
am inteles că ar fi bine ca acest loc să fie acoperit iar mașinile să aibă posibilitatea
să se lege la o priză pentru a se incărca aparatura necesară. Dacă se poate găsi o
soluție pentru aceste solicitări ?
Dl. primar Cristian Gheorghe – trebuie să vedem deoarece terenul este dat
Clinicii Paltinul și dacă se găsesc soluții pentru copertină aceasta este doar pentru
ploaie, prizele se folosesc cele de la spital, există și sunt folosite de ani de zile fără
să plătească.
D-na consilier Pasere Alexandrina- ambulantele nu sunt alimentate, eu am
fost personal săptămâna trecută.

4

Dl. primar Cristian Gheorghe – puteți să-l întrebați pe dl. Halmaghiu,
aparatura este alimentată de la prizele existente.
D-na consilier Pasere Alexandrina- priza este zidită și sunt obligați să
ducă toată aparatura sus pentru a fi încărcată.
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu sunt surprins, dacă este așa pentru că
nu a sesizat nimeni acest lucru, erau două prize alimentate. O să verificăm, le-am
spus că le asigurăm energia electrică, partea de clădire este dată în folosință
gratuită și o să sprijinim activitatea în continuare. Au solicitat o intrare pe lateral
dar pentru aceasta trebuiau făcute multe modificări și nu se justifică să facem o
copertină in acel loc, le-am oferit și alte imobile, spre exemplu clădirea de pe str.
Stadionului, este spațiu suficient, au platformă mare și pot să funcționeze și in altă
parte nu doar acolo. O să mă informez și o să asigurăm energia necesară.
Dl. consilier Stanea Daniel – am și eu o intrebare, dacă spitalul este deschis
de ce nu este nimeni acolo după masa? Am fost acolo după masă și nu era nimeni.
Dl. primar Cristian Gheorghe – probabil că doar receptia este inchisă după
o anumită oră, au pacienți internați și nu se poate să nu fie nimeni.
D-na viceprimar Bratu Cristina – consultații au doar cu programare, dacă
nu au programări atunci nu are de ce să stea medicul, cronicii sunt toți cu
programare, nu are acuți și urgențe și medicii nu vin decât pe programare.
Dl. consilier Stanea Daniel –a venit o fetiță cu bilet de trimitere de la
doctorul de familie pentru doctorul ginecolog, astăzi avea program de la ora 16 la
18 și medicul nu a venit. Am inteles că nu respectă angajamentul.
D-na consilier Nițu Monica – dacă nu sunt 10 pacienti nu vine, dar nu
anunță nici pe celtalti care au programare.
D-na viceprimar Bratu Cristina – asta este o greseală dacă nu anunță, o să
discutam aceste aspecte cu dl. Rotaru.
Dl. consilier Badea Costică- cred că am mai discutat, vă rog să ne faceti o
informare asupra discuțiilor purtate in Consiliul de administratie, deoarece dvs.
sunteți din executiv și noi nu suntem informați.
Dl. primar Cristian Gheorghe- putem schimba si membrii consiliului dacă
doriți.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – eu aș propune comisia de sănătate și
invățământ, chiar am vrea să ne intâlnim cu dl. dr. Rotaru, vreau să văd spitalul,
am ințeles că arată foarte bine
Dl. primar Cristian Gheorghe – dar nu este nicio problemă, dl. doctor
chiar a invitat consilierii să vadă ce s-a construit, când doriți luați legătura cu dl.
doctor și mergeți.
Se trece la punctul II al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea bugetului local pe anul
2016.
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Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr. 107
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea vânzării apartamentului situat
în str.Albota nr.10/25, – fondul locativ de stat către titularul contractului de
închiriere d-na Popovici Maria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr. 108
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea plaţii sumei de 115,00 lei
aferentă lucrărilor de montare geamuri pe casa scărilor, pentru apartamentul nr.17
din imobilul nr.3 situat în str.George Coşbuc.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr. 109
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea calendarului de desfășurare a
concursului de recrutare, condițiilor de participare la concursul de recrutare și
modelul Contactului de management, în vederea ocupării postului de director
”CLUB SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discutii
Dl. consilier Stînea Timotei-Valentin – am avut o intâlnire in cadrul
Consiliului de administrație și am cerut să ne facă o informare cu privire la
activitatea desfășurată. In urma discuțiilor purtate s-au concretizat câteva idei pe
care doresc să vi le aduc la cunoștință.
De pildă, am cerut d-lui Popa să ne spună care este programul dânsului
pentru o săptămână, ne-a spus că lunea si martea se ocupă de cererile de solicitare
de numerar, miercurea merge la Făgăraș la trezorerie, joia incep pregătirile pentru
meciuri.
Am intrebat dacă trebuie să aibă o comisie de cenzori la club.
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Dl. primar Cristian Cheorghe – nu este societate comercială, auditul il
facem noi.
Dl. consilier Stînea Timotei-Valentin – dânsul este director si președintele
sectiei de fotbal, am avut intrebări dacă prin aceasta a facilitat echipa de fotbal in
detrimentul celorlalte, noi am presupus că se poate deși nu incriminăm in acest
sens.
Am observat silinta de care a dat dovadă pentru ca activitatea să se poată
desfășura, abilitățile de care dispune dar faptul că alocă mult timp actelor financiar
contabile, socotim că nu este doar acesta domeniul dânsului ci bunul mers al
intregului club și in acest sens o să avem câteva propuneri.
Am intrebat dacă presedintii sectiilor sunt multumiti, ne-a informat că sectia
de sah și tenis nu au avut activitate. S-a discutat despre scopul acestui club, in
regulament spune că este un club care vizează performanța, am intrebat dacă putem
merge pentru un sport de masă având in vedere regulamentul .
Din punctul nostru de vedere, am tras concluzia că sectia de orientare si
sectia de karate funcționează foarte bine și au performanțe in schimb fotbalul nu
are, deși consumă cea mai mare parte financiară.
Din această perspectivă ne-am gândit ca președintele clubului să fie o
persoană iar sectiile să aibă președinții ei și să propunem ca să nu mai fie o normă
intreagă pentru președintele clubului ci să fie o jumătate de normă, intrucât
considerăm că poate face față dacă fiecare angajat isi face treaba, acesta este un
amendament.
Dl. consilier Badea Costică – in contractul de management este specificat
că trebuie să aducă și alte venituri, să găsească sponsori pentru activitatea sportivă,
singurul care susține activitatea este consiliul local, mici facilități a făcut SC
Marius Tour care au făcut reduceri de transport, Virometul a dat in comodat
clădirea din lemn, in rest alti sponsori nu sunt.
Alte venituri ar fi 7000 lei care provin din inchirierea sălii de sport și a
terenului sintetic, dar nu sunt specificate cheltuielile de intreținere a acestora.
Dl. primar Cristian Gheorghe – clubul suportă cheltuielile, aceste nu sunt
achitate de primărie.
Dl. consilier Badea Costică - și eu sunt de acord cu amendamentul propus
cu privire la contractul de management in sensul ca acesta să fie cu jumătate de
normă, cu separarea presedintilor pe sectii de sport.
Am propus ca pe viitor să facem sedinte ale consiliului de administratie și să
informăm consiliul local asupra problemelor care sunt, nu poti face performantă
fără bani, sumele alocate de la buget sunt mici, trebuie să hotărâm ce vrem să
alegem performanță sau sport de masă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pun doar o intrebare, dacă dl. Urdea care
este in lotul național cu echipa și merge si la concursuri pe tară, cei de la karate aș
vrea să se ducă la un concurs național, să vedem dacă suntem buni, nu stiu la ce
competiții au participat. Dacă esti bun ajungi si joci la naționale, haideți să vedem
câti s-au dus la naționale din toate generațiile de karate care au fost?
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Trebuie să urmărim ca tinerii să facă sport, să-i pregătim si dacă unul din 20
ajunge bun, inseamnă că este o muncă bună pentru fotbal.
Dl. consilier Stânea Timotei – de acord dar in fiecare domeniu, poate unul
excelează și pentru acela merită.
Dl. consilier Badea Costică- noi nu am urmărit decât un aspect general,
10% din buget a fost alocat pentru karate și orientare. De aceea propunem o altă
viziune.
D-na viceprimar Bratu Cristina – din discuțile purtate nu s-a desprins
niciun amendamet ca să votăm ceva, s-a propus să se reducă norma de muncă, in
cazul contractului de management nu avem normă, prin contract se stabilește
indemnizatia, atunci trebuie făcută propunere pentru indemnizație.
Este funcție contractuală, fiind funcție de conducere nu este normat, dvs.
trebuie să propuneți salariul, apoi legat de obiective nu stiu ce discuții ați avut dar
anexă la contractul de management, la punctul 1, are susținerea, incurajarea
sportului pentru toți si apoi a sportului de performanță, deci să nu vorbim doar de
sportul de performanță pentru că este vorba de sportul pentru toți.
In obiectivele specifice avem, obiective pentru fotbal clasarea pe locurile 1
și 3, așa cum a spus dl. primar, aceste obiective sunt greu de atins.
Tot legat de contract mai trebuie propusă perioada pentru care se incheie
contractul, respectiv un an sau mai mult, acestea fac obiectul proiectului de astăzi.
D-na consilier Saftiuc Adriana – eu as propune să-l ascultăm și pe dl.
Urdea, este presedintele unei ramuri de sport care aduce rezultate, are vechime și
ca sportiv și manager încât cred că ne-ar putea lămuri cel mai bine.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – suma totală alocată pe an este 250 mii lei,
este o sumă destul de mare pentru care trebuie să punem o persoană responsabilă,
nu putem pune o persoană remunerată cu 500 de lei/lună să răspundă de 250 mii
lei. Cred că nu putem veni cu salariul minim pe economie sub nicio formă, trebuie
să fie undeva pe la mijloc, intre cele trei variante să-o alegem pe cea de mijloc.
Apoi chiar dacă ni se pare că nu justifică programul de 8 ore, este intrebarea
că poate peste sămpămână sunt 8 ore și poate nu le acopăr dar ce fac sâmbăta si
duminica că plec la meciuri și orele respective cine le cuantifică?
Este normal să participe mai multi oficiali la meciuri deoarece nu poate
merge doar echipa singură cu antrenorul. Fotbalul este sport de echipă, nu este un
sport individual și evident că sumele sunt mai mari, ca obiective de performanță,
mi-e tare greu să cred că dacă ajungem pe primul loc putem susține o echipă de
fotbal de liga a treia. Au mai fost echipe de liga a treia dar cu bani mulți, la ce se
întâmpă în Romania la fotbal, nu cred că orașul și unitățile din jur pot susține
echipa.
D-na viceprimar Bratu Cristina – trebuie să stabilim concret obiective,
salariul și perioada pentru care se incheie contractul.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – trebuie să mai subliniez că timp de 7 ani
anumite sporturi nu au fost afiliate federaților de la București, 2015 și 2016 a mers
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suficient de bine pentru un club aflat la inceput, putem regla din mers unele
probleme.
Dl. consilier Stânea Timotei – legat de regulament doresc să fac o
propunere, trebuie să fie scos la concurs postul public.
D-na viceprimar Bratu Cristina –obligatoriu se face acest lucru.
Dl. consilier Stânea Timotei – mai am o intrebare legat de stabilirea
comisiei de concurs.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – atât comisia de concurs cât si comisia de
solutionare a contestațiilor se stabileste prin dispozitia primarului, sunt 3 persoane
si secretarul comisiei care este specialist in resurse umane.
Dl. consilier Stânea Timotei – pot face parte si consilieri din această
comisie?
D-na secretar Tocoaie Gabriela- membrii comisiilor sunt desemnati din
aparatul de specialitate al primarului, prin Legea nr. 215/2001 este prevăzut:
numirea conducătorilor instituțiilor si serviciilor publice de interes local se face pe
bază de concurs organizat potrivit procedurilor si criterilor aprobate de consiliul
local (pentru aceasta am și venit in fata dvs. cu acest proiect) la propunerea
părimarului, in condițiile legii numirea se face prin dispoziția primarului.
Deci după organizarea concursului, numirea candidatului câștigător se va
face prin dispoziția primarului.
D-na viceprimar Bratu Cristina- deci nu s-a făcut amendament pentru
durata contractului de management, salariul iar pe obiective dacă aveți propuneri
pentru echipa de fotbal.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – propun incheierea contractului de
management pe o perioadă de trei ani.
Dl. consilier Badea Costică – propun separarea funcției de presedinte al
secției de fotbal de director al clubului sportiv.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – precizarea că directorul clubului sportiv
este si presedintele sectiei de fotbal este cuprinsă in regulament, acesta a fost
aprobat printr-o hotarare distinctă, pentru modificarea regulamentului trebuie să
venim cu un proiect de hotărâre, nu face obiectul proiectului in discutie.
Dl. consilier Miclea Ioan – nu se câștigă nimic cu această schimbare,
presedintele sectiei de fotbal nu este remunerat.
Dl. primar Cristian Gheorghe – cine mai merge cu echipa? Dacă stabiliti
alt presedinte al sectiei de fotbal acesta trebuie remunerat altfel nu merge cu
echipa.
D-na secretar Tocoaie Gabriela - supunem la vot amendamentul dl.
consilier Urdea Gheorghe privind perioada contractului de 3 ani.
Se votează cu 11 pentru, 2 abțineri, 0 impotrivă.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – vă rog să faceți propuneri pentru
salarizare, având in vedere că este o funcție de conducere in cadrul unei instituții
publice, noi am prezentat o simulare, având în vedere prevederile pentru
personalul contractual din sectorul bugetar.
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Conform anexei II a administrației publice locale – la nivelul maxim sau
minim de incadrare, se mai adaugă vechimea de până la 25%, indemnizație de
conducere de până la 55% și cresterile salariale acordate in 2016.
D-na consilier Nițu Monica – dar nu este salariat și se stabileste o
indemnizatie.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – având in vedere că acest club este o
instituție publică, pentru salariu trebuie să ne raportăm la personalul contractual
asa cum este precizat și in referatul de specialitate atasat proiectului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pentru stabilirea salariului se pleacă de la
un mimim stabilit pentru funcțiile contractuale la care se poate adăuga spor de
conducere și vechime.
Dl. consilier Badea Costică – se poate pleca de la salariul minim pe
economie?
Dl. consilier Urdea Gheorghe – minimul pe economie il are muncitorul si
atunci directorul va trebui să aibă un salariu mai mare.
Dl. consilier Badea Costică – se poate stabili o jumătate de normă?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – avem un contract de management acesta
nu este normat.
Dl. consilier Badea Costică – d-na președintă propun un spor de conducere
de 5% la care se adaugă vechimea aferentă.
Se supune la vot amendamentul formulat si se votează cu : 14 pentru, nicio
abținere, niciunul impotrivă.
Dl. consilier Stinea Timotei- Valentin – propun ca din comisia de
organizare a concursului și cea de contestații să facă parte consilieri locali care
sunt membrii consiliului de administatie.
Dl. consilier Badea Costică – propun introducerea unui nou articol cu
următorul conținut:
Din comisia care se va ocupa de organizarea concursul de recrutare
pentru ocuparea postului contractual de conducere - director Club Sportiv Chimia
Oraș Victoria și comisia de soluționare a contestațiilor vor face parte reprezentanții
consiliului local numiți în Consiliul de Administrație al Clubului Sportiv Chimia
Oraș Victoria, după cum urmează:
Comisia de organizare a concursului de recrutare,
- dl. Consilier Badea Costică
- dl. Consilier Stînea Timotei-Valentin
Comisia de contestație,
- dl. Consilier Stanea Daniel
- dl. Consilier Urdea Gheorghe
Se supune la vot amendamentul formulat si se votează cu : 14 pentru, nicio
abținere, niciunul impotrivă.
Dl. consilier Stinea Timotei- Valentin – propun și modificarea obiectivelor
specifice, cuprinse în anexa la contract, după cum urmează:
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- clasificarea echipei de fotbal la finele campionatului ________ pe unul
din locurile 1-5.
Se supune la vot amendamentul formulat si se votează cu : 14 pentru, nicio
abținere, niciunul impotrivă.
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentele votate și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.110
Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr.
Al. Bărbat” Victoria.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr. 111
III.- PROBLEME DIVERSE

1. Notificarea nr. 3456/30.11.2016 – SAM - servicii medicale SRL.
Dl. consilier Badea Costică – am luat cunoștință, am cerut reprezentanților
nostri din consiliul de administratie un raport de activitate, se propune modificarea
consiliului de administratie.
Dl. primar Cristian Gheorghe – ca să fie bine, eu și d-na viceprimar am
hotărât să ne dăm demisia din consiliul de administratie și chiar vă rugăm să găsiti
2 persoane din consiliul local ca să ne înlocuiască. Poate că am ajuns într-un stadiu
în care nu mai stim ce să facem și veniti cu noutăți, fiind acolo veti fi mai bine
informați, oricum noi o să ajutăm de câte ori este nevoie.
Dl. consilier Miclea Ioan – dar din această adresă reiese că nu am ajutat cu
nimic, a venit in mai să prelungim acordarea cotizației până la sfîrșitul anului, am
fost de acord, acum pentru anul 2017 am dat aceeași sumă, nu stiu de ce s-a
supărat?
Dl. primar Cristian Gheorghe – dânsul susține că nu poate aduce medici
pentru un an, dacă ar avea o siguranță de trei ani, asa cum am propus, are incredere
că in acest timp ori se schimbă lucrurile in bine ori pleacă cu toții, aceasta era
ideea.
Dl. consilier Miclea Ioan –noi am spus că bani îi dăm in continuare.
Dl. primar Cristian Gheorghe- in contractul incheiat se specifică, consiliul
local trebuie să ajute la obținerea avizelor, el se duce la casa de sănătate si nu-l
sprijină nimeni, sunteți membrii de partide diferite ar trebui să acordati ajutor, să
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mergem să-l sprijinim. De acest aspect s-a plâns dl Rotaru, mai trebuie să obțină 10
paturi pentru a putea să acoperă cheltuielile, pentru aceasta cere ajutor.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – cu cât primește mai mult de la Brașov eu
mă bucur, cu cât dăm mai puțin iar mă bucur, ce se poate face la Brașov să-i dăm
ajutorul.
Pentru viitor este o tendință de a restrânge numărului de paturi acordate pe
fizioterapie, se consideră că se tratamentul se poate face și ambulatoriu, trebuie
văzut ca pe viitor să se axeze pe pediatrie și interne dar atunci cheltuielile cresc, o
gardă costă aproximativ 2 miliarde pe an.
Dl. consilier Stînea Timoteui – Valentin – nu a fost rea intenție, am dorit
ca cei veniți in consiliu să aibă timp să priceapă mecanismul și chiar am specificat
că poate obține această sumă in fiecare an.
2.Adresa , fără număr de înregistrare la emitent, înregistrată cu nr. 11256 în
data de 02.09.2016, pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aderarea ca
membru fondator la Asociația de Promovare Turistică – PROTURISM Tara
Făgărașului.
Dl. primar Cristian Gheorghe- suntem in Tara Făgărașului, promovare
pentru noi a fost puțină
Dl. consilier Badea Costică – să inființeze mai intâi si apoi vom discuta
despre aderare, cred că putem să ne afiliem și după aceia, noi nu avem obiective
turistice.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta i-a sfârşit la ora 20,00
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
PASERE ALEXANDRINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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