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PROCES VERBAL
Încheiat azi 05.01.2017 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local
Victoria. Din totalul de 15 consilieri în funcţie sunt prezenţi un nr. de 10 consilieri,
lipsind : dl. consilier Paler Lucian, dl. consilier Băiulescu Cristian, dl. consilier Urdea
Gheorghe, dl. consiler Smădu Octavian și d-na consilier Nițu Monica. Şedinţa este
legal constituită şi începe la ora 16,00.
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 ianuarie.
Dl. consilier Stînea Timotei-Valentin - o propun pe d-na consilier Saftiuc
Adriana –Ioana.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – supunem la vot propunerea făcută și se
votează cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
O invităm pe d-na consilier Saftiuc Adriana–Ioana să preia conducerea
ședinței.
D-na consilier Saftiuc Adriana–Ioana– bună ziua stimați colegi, vă urez : La
mulți ani ! să de-a Dumnezeu să avem un an mai bun decât toți pe care i-am avut
până acum, să ne intâlnim cu drag și să rezolvăm tot ce ține de noi pentru binele
locuitorilor orașului Victoria.
Pentru inceput supunun spre aprobare ordinea de zi,
D-na consilier Saftiuc Adriana–Ioana - supune spre aprobare ordinea de
zi - şi se aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii - PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului local al Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2016 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2017.
D-na consilier Saftiuc Adriana–Ioana - dacă sunt discuții ?
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.1.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria.
Dl. consilier Badea Costică – aș vrea să intreb executivul ce deficit este, ce
lucrări sunt neacoperite și dacă au fost introduse in buget?

Dl. primar Cristian Gheorghe – nu avem nicio datorie, se vor mai deconta
lucrările incepute si in cursul lunii ianuarie. Avem excedent si mai trebuie să incasăm
venituri care vor intra in fondul de rulment. Acum aprobăm sumele necesare pentru
funcționare.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.2.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ pentru anul 2017 – 2018 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
D-na consilier Saftiuc Adriana – s-a discutat că există posibilitatea ca să se
unească colegiul cu grădinita.
Dl. primar Cristian Gheorghe – așa s-a făcut, proiectul de hotărâre este
inițiat in urma propunerii comisiei de învățământ care a stabilit ca Grădinița să se
unescă cu Colegiul Tehnic ”Dr. Al.Bărbat” iar Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” să
rămână cu Școala Generală.
S-au făcut analize, nimeni nu rămâne fără loc de muncă.
Dl. consilier Badea Costică – in nicio varianta nu se pierdeau locuri de
muncă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – o unitate de învățământ poate funcționa cu
personalitate juridică dacă are un număr de peste 300 de elevi și 150 in cazul
grădinițelor, iar aceasta a făcut o propunere de 152 de copii, număr care este ipotetic,
pot funcționa dacă au peste 150 de copii,deci și grădinița se putea să aibă probleme.
Numărul copiilor din oraș scade și datorită celor care au locuri de muncă la
Sibiu și îsi mută copii acolo la școli, ca urmare varianta aleasă este cea mai bună.
Dl. consilier Tabacu Traian – dacă se unea teoreticul cu colegiul atunci se
numea, ca si in uniunea europeană, Colegiul Teoretic ”I.C Drăgușanu”, pe viitor tot la
această solutie se va ajunge.
Dl. primar Cristian Gheorghe- consiliile scolare au făcut sedinte, în cadrul
comisiei de invățământ s-au purtat discuții cu directorii scolilor și cu inspectoratul, în
urma acestor discuții s-a trimis propunerea la inspectorat, acesta a eliberat avizul
conform și in urma acestuia am initiat proiectul de hotărâre.
Am discutat cu d-na Iliescu, inspectorul general, ar fi fost de acord să se
unească liceul cu colegiul dar grădinita nu poate funcționa cu personalitate juridică
fără 150 de copii, s-ar putea ca in toamnă să aibă sub acest număr, decât să rămână 2
unităti fără personalitate juridică s-a decis pentru varianta propusă de noi.
S-au numit și directorii scolilor, la colegiul a fost numit dl. Antinie, la
grădinită erau in discutii, iar la scoala speciala Luminita Muresan.
Dl. consilier Badea Costică- am purtat si eu discutii cu d-na inspectoare,
deoarece mă interesează invățământul din Victoria, părerea d-nei inspectoare este
diferită de ce zice comisia noastră.
Dl. consilier Molnar Sorin – ce mă deranjează este faptul că această problemă
sa discutat in cadrul consiliului de administratie la diverse iar in cadrul comisiei
noastre s-a propus această unire, când trebuia să nu se propună deloc, să se lase cum a
fost că nu se știe ce se intâmplă la anul, vine alt guvern care modifică legea
invățământului.

Inspectoratul nu are nicio problemă, nu a spus nimic cu toate că a făcut
presiuni și la nivel de cadre, in sensul că dacă nu acceptă s-ar putea să nu mai
găsească posturi iar la adresa noastră o să se spună că am desfintat grădinita și asa
mai departe.
Asa cum prevede si procesul verbal incheiat in urma discutiilor purtate cu
directorii de scoli, primarul si consiliul local trebuie să rezolve problema locurilor de
muncă.
Dl. consilier Miclea Ioan – este doar un proces verbal făcut de ei.
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu este asa, după mine puteți să nu aprobati
și proiectul rămâne la fel dar rămâne in sarcina consiliului local să asigurati
funcționarea celor 2 unități. Eu am vorbit cu d-na Iliuescu care a spus că dacă la anul
sunt copii suficienți scolile pot reveni la starea actuală,
D-na viceprimar Bratu Cristina - in legătură cu proiectul, eu nu cred că ar
trebui să privim că se desfintează două instituții, ci că se salveavă două instituții in
una singură. Dacă rămân fără personalitate juridică se vor desfinta si vor fi arondate
la altă instituție care este pj, dacă nu aprobăm propunerea o să ne trezim la toamnă că
din două nu o să mai avem niciuna.
Dl. consilier Molnar Sorin- nu a făcut nimeni o schemă de personal, o schemă
funcțională să vedem ce se intâmplă acolo.
Dl. primar Cristian Gheorghe – vă rog să citiți propunerile scolilor, la
grădinită propune 152 de copii, ești sigur că vor fi 152 in toamnă? Anul trecut a
trebuit să aprobăm o hotărâre prin care ne angajam că vom susține financiar colegiul
deoarece era pericolul să aibă sub 300 de elevi.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – anul trecut s-a aprobat funcționarea
colegiului cu personalitate juridică, inspectoratul ne-a atenționat că am aprobat fără a
ține seama de schema prevăzută de lege și a trebuit să revenim și să găsim solutia
prin care ne-am obligat să suportăm costurile pentru funcționarea colegiului.
Reteaua scolară se aprobă pentru anul scolar viitor si nu se pot face modificări
in cursul anului decât in mod exceptional.
Dl. primar Cristian Gheorghe – anul trecut s-au făcut eforturi pentru a
strânge 300 de elevi pentru colegiu, s-au adus copii si de la Cârțișoara. Dacă anul
viitor vor fi elevi suficienți vom reveni și vom hotărâ ca cele două să funcționeze cu
personalitate juridică.
D-na viceprimar Bratu Cristina - stiți că de 2 ani la colegiu au fost sub 300
de copii, veniturile nu se duc de la uni la altii, fondul de salarii va fi același,
organizarea aceeași, la grădiniță vor fi fonduri separate.
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu va fi chiar asa, fondurile se votează in
consiliul de administratie. Pentru a avea elevi mai mulți vor trebui inființate si alte
specialităti, meserii care se caută pe piață, dar pentru aceasta trebuie si profesori
specializati.
Dl. consilier Badea Costică – asa este, eu am mai ridicat această problemă in
consiliul de administratie, am spus că o să plece elevii deoarece nu mai sunt interesati
de meseriile care s-au propus. Am propus să se facă un studiu in zonă in acest sens.
D-na consilier Saftiuc Adriana – din experiența mea, spun că dacă este voință
se poate, pentru că au fost si clase de constructori și tâmplari.
D-na viceprimar Bratu Cristina – au probleme cu practica, dacă pe turism au
unde să desfășoare practică pe alte meserii nu au unde.

Dl. consilier Badea Costică – părerea mea este că ar trebui să respingem
proiectul de hotărâre si să hotărască inspectoratul.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – in legătură cu respingerea proiectului, noi
am trimis inspectoratului o propunere a noastră, a consiliului, legea spune asa:
-Autoritatea administrativ teritorială organizează reteaua scolară in funcție de
necesitătile comunității, comisia de invățământ are calitatea de a face propunerea. Dar
până să se formuleze propunerea comisia poate să se consulte cu cine crede de
cuvință.
Propunerea noastră, până la urmă, a unitătii administrativ teritorială care este
reprezentată de comisia de invățământ a fost trimisă la inspectorat. Acum ajungem in
postura de a nu fi de acord cu propunerea făcută de noi, ce facem in continuare?
Dl. consilier Miclea Ioan – asa este, ce facem, nu suntem de acord pentru că
se desfintează grădinita, dar nu se desfințează nicio grădinită doar că va figura ca
structură arondată.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pentru faptul că s-a găsit solutia cea mai
acceptabilă este păcat să respingeți proiectul, aceasta solutie este agreată de unitătile
de invătământ, dacă nu se aprobă vom redeschide subiectul. Nu trebuie privită ca o
hotărâre definitivă, dacă creste nr. de elevi vom reveni. Dacă respingeti proiectul
inspectoratul va spune că rămăne in forma actuală iar dacă nu sunt elevi suficienti
scolile noastre vor fi arondate la alte scoli.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – in completare la ceea ce a spus dl. primar,
anul trecut când a fost iarăși aceeasi divergentă, dl. primar a spus faci adrese la
inspectorat să-si asume responsabilitatea și să găsească solutii. Răspunsul
inspectoratului a fost extras din lege cu privire la atribuțiile consiliului local privind
organizarea retelei scolare. De la inspectorat noi nu avem ce să asteptăm foarte multe,
legea spune clar, unitatea administrativ teritorială organizează reteaua scolară, deci
dvs. trebuie să hotătâți. Nu o să aveti alt răspuns de la inspectorat, mai mult pe adresa
mea a fost mentionat răspunsul, sub formă de rezolutie si au redirectionat-o prin fax,
nici măcar nu au formulat o adresă ca răspuns.
Tot in sustinerea dl. primar, ordinul nr. 5777/2016 prevede: dacă consiliul
local refuză adoptarea hotărârii privind organizarea retelei scolare, atunci va rămâne
aceiasi retea scolară care a fost aprobată cu un an anterior, dar inspectoratul o să ne
semnaleze faptul că unitătile nu au numărul necesar de elevi și atunci nu mai putem
veni cu modificarea in cursul anului pentru că legea nu permite și rămâne să ne
asumăm răspunderea pentru sustinerea financiară a acestor unități.
Dl. consilier Miclea Ioan – nu este vorba de desfintarea niciunei instituții ci
doar de comasarea lor, una este cu personalitate juridică, cealaltă arondată.
Dl. consilier Ivan Adrian – fac parte din comisia de invătământ, vreau să
inteleagă toată lumea, după programul pe care l-am primit de la inspectorat comisia
de invătământ trebuia să facă propunerea pentru reteaua scolară.
S-au purtat discutii, a fost de fată și executivul, cu directorii de scoli - se
propunea unirea liceelor sau unirea colegiului cu grădinita, s-a incercat să se ia
măsura unde sunt pierderile cele mai mici, pierderi impropriu spus deoarece nu sunt
pierderi.
S-a ajuns la concluzia că cea mai bună variantă este unirea colegiului cu
grădinita, dacă se respinge proiectul se va ajunge in situatia de la care s-a plecat,
deoarece această situație nu a apărut acum, se știa de ea incă din 2015.

Dl. consilier Badea Costică – eu stiu, dar tolerăm o situație care până la urmă
tot acolo se ajunge, votăm ca să facem un compromis, eu asa văd această situație.
Dl. primar Cristian Gheorghe – nu este adevărat, căutăm solutia care
afectează cel mai putin elevii și orasul. Dacă nu trece acest proiect, ce se întâmplă
dacă in toamnă dispar 2 scoli? Comisia a propus o solutie acceptabilă, ați venit in
consiliu si nu votați, deoarece nu aveți incredere că este bine, comisia nu are
probleme dar intră odată cu consiliu.
D-na viceprimar Bratu Cristina – la momentul in care s-a făcut propunerea
aceasta a fost adusă la cunoștința consiliului in ultima sedinta la diverse și pentru că
ea nu a fost modificată, discutată, a fost inaintată inspectoratului.
Dl. consilier Badea Costică – propun un amendament de amânare a
proiectului.
D-na consilier Saftiuc Adriana – se supune la vot amendamentul formulat si
se votează cu 2 voturi pentru, o abținere, 7 voturi impotrivă.
Având în vedere faptul că amendamentul nu a intrunit numărul de voturi, se
respinge.
Dl. consilier Miclea Ioan – eu nu inteleg ce motive aveti? I-am ascultat pe cei
de la liceul teoretic și acestia nu erau de acord să se unească cele două instituții.
D-na consilier Saftiuc Adriana – propun votarea proiectului, poate că nu este
solutia cea mai bună dar nu putem lăsa copii orașului, cu siguranta la toamnă nu vor
fi copii suficienti, nu au de unde să fie, deoarece sunt mai puțini copii anul acesta in
clasa a 8 decât au fost anul trecut, e putin probabil ca de la tară să vină mai multi
decât au venit până acum.
Haideti să incercăm si această solutie, poate că putem face altceva, prin
comisia de invățământ, prin implicarea noastră să găsim solutii pentru acreditarea
altor meserii, să găsim specialiști, dar trebuie să ne implicăm.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri (dl. consilier Badea Costică, dl.
consilier Molnar Sorin), devenind Hotărârea Consiliului Local nr.3.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P –
format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km6+300 – 3+800, DJ 105P km
0+000 – 3+800”.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Consiliul Judetean doreste să acceseze
fonduri europene pentru modernizarea acestui tronson de drum, mai intâi au cerut să
dăm in administrare tronsonul care trece pe raza noastră si străzile Tineretului, P-ta
Parcului si Policlinicii, au intâmpinat greutăti la intabulare si au renuntat la această
variantă. Probabil că în urma consultațiilor primite și a prevederilor din Ghidul
solicitantului s-a ajuns la concluzia că este necesar incheierea unui acord de
partenetiat.
In acest sens Ghidul solicitantului prevede că : in cazul in care traseul unui
drum judetean parcurge un municipiu, oras sau comună, care are in administrare o
portiune din respectivul drum judetean care asigura continuitatea traseului se va
incheia un Acord de parteneriat, intre unitatea administrativ teritorială judet si
unitatea administrativ teritorială oraș, indiferent dcă prin proiect se intervine su nu la
respectiva portiune de drum judetean.

Pe noi, ca si cheltuieli nu ne implică cu nimic, pentru aceasta s-a initiat acest
proiect.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Local nr.4.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta i-a sfârşit la ora 17,30

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SAFTIUC ADRINA-IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26.01.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
Tinând cont de faptul că numărul consilierilor locali este de 15, jumătate + unu
înseamnă 8 consilieri, iar la sedinta de astăzi sunt prezenți 15 consilieri, rezultă că
ședința este legal constituită.
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 Saftiuc Adriana-Ioana.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – d-na consilier Saftiuc Adriana-Ioana este
invitată să preia ședința.
D-na consilier Saftiuc Adriana-Ioana - bună seara, declar deschisă ședința
ordinară din data de 26.01.2017.
D-na consilier Saftiuc Adriana-Ioana - supune spre aprobare:
procesul verbal din 20.12.2016 - s-a votat cu 15 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
procesul verbal din 05.01.2017 - s-a votat cu 15 voturi pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere
D-na consilier Saftiuc Adriana-Ioana – supune spre aprobare ordinea de
zi - şi se aprobă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Ivan Adrian – se efectuează un set de lucrări de modernizare a
rețelelor electrice, cu scoaterea contoarelor din apartamente, un lucru util dar a apărut
un mic conflict între locatari si firma care execută lucrarea, pe motivul că ar putea
apărea cazuri de deteriorare a interioarelor.
Am inteles ca primăria Victoria a acordat autorizația de construcție, intrebarea
este, daca din contract reiese că firma ar trebui să remedieze aceste deteriorări?
Dl. primar Cristian Gheorghe- am eliberat autorizatia de construire, dar
beneficiari sunt toți cetățenii din oraș, in situația de lucrări este prevăzut ca după
executarea lucrării eventualele deteriorări trebuie reparate și să fie aduse in acelasi
stadiu dinaintea efectuării lucrărilor.
Avem probleme și cu cetățenii care nu sunt de acord să-i lase să execute
lucrările conform proiectului datorită faptului că pe hol s-au in spațiile comune au
diverse dulapuri pe care nu vor să le mute. Răspunsul nostru a fost că nu avem
competența de a interveni pe proprietatea privată dar conform legii, spațiile comune
trebuie folosite de către toți proprietarii.
Au mai fost probleme și cu săpăturile de lângă blocuri, pentru cabluri și
datorită faptului că nu au fost acoperite au inghetat conductele de apă la unele
blocuri, dar s-a rezolvat și această problemă.

Dl. consilier Badea Costică – vreau să ridic și eu două probleme, prima am
fost intr-o comisie de examen aici la primărie, concursul s-a desfășurat in condiții
improprii și il rog pe dl. primar, cînd se desfășoară concursuri sau astfel de intâlniri să
treacă prin incăperea respectivă, mobilierul era plin de praf, iar d-na care trebuia să
facă curățenie era curier prin oraș și apoi era și frig.
A doua problemă, dacă in contractul de deszăpezire sunt și spațiile de parcare
care nu sunt inchiriate, dacă societatea care se ocupă de deszăpezire are obligația să
curețe și locurile de parcare.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – in afara de mine mai sunt 25 de persoane
care puteau rezolva această problemă, o să iau măsurile necesare ca pe viitor să nu se
mai întâmple.
Cu privire la parcari, cei care au ichiriate locuri de parcare au obligația prin
contract să și deszăpezească, obligație care nu intră in atribuțiile firmei.
Dl. consilier Badea Costică – sunt foarte multe locuri de parcare ne curățate și
insist să fiți mai exigent când semnati facturile către Victoria Parc.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – fiți sigur de acest lucru, lucrările care le-a
efectuat sunt plătite, pe străzi nu au fost probleme nici când a fost polei, s-a acționat
de câte ori a fost nevoie cu material antiderapant, vom verifica problema ridicată de
dvs.
Se trece la punctul II al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la repartizarea a două spaţii cu destinaţia
sediu de partid în condiţiile Legii 27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Lega
43/2003, art.26 alin.1-4 din Legea 334/2006 republicată cu plata chiriei aferente.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Stanea Daniel – cine este președintele filialei ALDE Victoria?
Dl. primar Cristian Gheorghe – dl. Dumitrescu. Deocamdată nu avem alt
spațiu disponibil dar dacă va fi un alt spațiu se poate face schimb.
D-na consilier Nițu Monica – ALDE are un spațiu de aproximativ 8 ani, nu
este de acum.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 5
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la compensarea de către proprietarul
apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul
Suciu Angela pentru lucrările de reparaţii la hidroizolaţie cu chiria aferentă.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 6

Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de
comodat nr.1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Or.Victoria şi Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.1, cu privire la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –obiectul
contractului cu Anexa nr.2 – obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al
Or.Victoria
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 7
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin
fondului locativ de stat din Or.Victoria – domeniul privat.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discutii
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.8
Proiect de Hotărâre nr.5 – privind modificarea și completarea art. 2 din HCL
nr. 57/16.05.2011- Cu privire la încheierea unui contract de asociere în participaţiune
cu SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – Clinica Paltinul în desfăşurarea
activităţilor medicale pentru amenajarea şi a administrarea unui Centru Medical
si/sau Spital la Victoria, susţinerea acestuia, dezvoltarea unor mijloace de finanţare
capabile de a realiza servicii medicale specifice, de a pune în funcţiune activităţile
medicale - pediatrie, maternitate, specialităţi interne, specialităţi chirurgicale,
recuperare, clinice si paraclinice dar şi cu opţiunea de a dezvolta şi alte activităţi care
pot susţine financiar serviciile bazale ale spitalului,
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – am dorit să intreb, inainte de demisie, dacă cei
doi membrii au prezentat vreodată un raport de activitate cât au fost in consiliul de
administrație? Si ce i-a motivat să-și dea demisia?
D-na viceprimar Bratu Cristina – în primul rând rapoarte de activitate au
fost depuse trimestrial de către consiliul de administrație in totalitatea lui, dacă vreți
individual, ca eu și dl. primar să facem un raport putem face acest lucru, ca o
concluzie pentru perioada de mandat.
Ce m-a motivat pe mine să-mi dau demisia, a fost discuția din 2016 in care am
ajuns la concluzia că este nevoie de susținere politică și atunci am considerat că
trebuie să-i lăsăm pe cei care pot să ajute, care au culoarea potrivită.
Noi o să sprijinim și o să facem demersuri și dacă nu suntem in consiliul de
administrație, pentru că dacă facem acest lucru este pentru cetățenii din oraș și trebuie
să ne luptăm pentru obținerea si funcționarea unui contract cu casa de sănătate pentru
o sumă cât mai mare, pe cât mai multe specializări. Acest lucru m-a motivat să las și
pe altcineva să vină lângă noi și să lupte pentru spital.

Dl. primar Cristian Gheorghe – au fost discuții, în perioada in care am
înființat acest spital privat, în care de foarte multe ori se spunea că am interes propriu
pentru al susține pe dr. Rotaru, dar adevărul este că susțineam singura modalitate de a
avea o asistență medicală în oraș.
Intr-o anumită perioadă cetățenii și-au exprimat nemulțumirea, in fața Casei de
cultură cu pancarde, părea că lupta mea nu este cea care trebuia chiar și consiliul
credea că nu lupt destul pentru ca activitatea medicală să se desfășoare mai bine.
Am incercat să aducem mai multe specializări, am fost la Casa de Sănătate,
Directia de Sănătate, Ministerul Sănătății și acolo te lovești de un zid, mergi încântat
și vi foarte dezamăgit. Nimeni nu spune că nu se poate dar constați că nu primești
răspuns.
Am un dosar intreg, pe care dacă doriți îl pun la dispoziție, să vedeți ce
înseamnă să trimiți adrese și să nu primești răspuns, deși legea spune că dacă nu
primești răspuns, prin acceptare tacită ai putea câștiga ceva. Ce să câștigi, că de fapt
activitatea medicală nu s-a îmbunătățit.
Am ajuns să obținem atunci, prin Spitalul Județean o promisiune să creem un
centru pentru urgențe și cu mare greutate l-au prins în organigrama spitalului
județean, dar din lipsa fondurilor și a medicilor am rămas ca noi cetățenii din orașul
Victoria să mergem la Făgăraș.
Vin oameni în vâstă și cu probleme de sănătate și spun că sună la 112, vine
salvarea îi duce la Făgăraș dar după ce îi stabilizează trebui să vină cu ce pot acasă
deoarece salvarea nu–i aduce înapoi.
Așa cum a spus și d-na viceprimar, deoarece la ora actuală, politic nu sunt
acceptat pentru a putea ajuta activitatea medicală am considerat că este momentul ca
și alți consilieri să vină și să ajute activitatea desfășurată de clinică.
Oricum noi ne vom implica și in continuare pentru rezolvarea problemelor care
vor apărea și atunci nu am fi numai doi în consiliul de administrație ci am fi patru, iar
cu o bună colaborare putem să facem mai mult.
Pentru a nu mai fi suspiciuni legate de activitatea desfășurată la clinică am
decis să vină și alte persoane din consiliul local și apoi să ne întâlnim peste o lună,
două luni și să spunem cum s-a îmbunătățit activitatea față de ce a fost.
Eu rămân același, ca și Cristina și sigur o să merg alături de membrii din
consiliul de administrație oriunde este nevoie pentru a rezolva problemele, dar ușile
în sănătate sunt de cele mai multe ori închise.
Ultima dată ne-a întrebat dacă avem medici pentru UPU, le-am spus că avem
medici și atunci au spus că nu sunt fonduri. Eu susțin și acum că acest centru ar fi
util, el este creionat, de spațiu dispunem, dar trebuie să avem finanțare care trebuie
obținută prin Ministerul Sănătății, personalul medical și ar putea funcționa.
Clinica Paltinul funcționează în pierdere, dacă am mai obține 10 paturi în plus
pe contract atunci ar începe să funcționeze normal.
Dl dr. Rotaru a fost supărat de faptul că ne-am retras din consiliul de
administrație, deoarece noi eram acolo de fiecare dată când avea nevoie, s-au rezolvat
probleme de ordin administrativ, gen canalizare înfundată, ridicarea gunoiului, etc.,
lucruri pe care nu le știți pentru că este obligația noastră, ca administrație locală, să
ajutăm spitalul.
Pentru toate aceste lucruri cred că trebuie să vină lângă noi și alți consilieri ca
să putem împreună să îmbunătățin activitatea spitalului. Si acum consider că această

clinică a fost o bună soluție, servicile medicale sunt de calitate, condițile de
spitalizare de asemenea iar oamenii sunt mulțumiți.
Dl. consilier Badea Costică - pentru fizioterapie, mi s-a spus că doar pentru
vară mai sunt locuri.
Dl. primar Cristian Gheorghe – ar fi bine să mai prindem o suplimentare
pentru numărul de paturi pe fizio, tocmai de aceeia acum că PSD-ul este la putere
cred că puteți obține un contract mai bun și toată lumea o să aprecieze ceea ce puteți
face. Noi atât am putut realiza.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – cu alte cuvinte îl propuneți pe dl. Badea în
consiliul de administrație?
Dl. primar Cristian Gheorghe - eu nu pot face propuneri, nu am drept de vot,
dacă aș putea aș vota pentru că este președintele unui partid puternic, are posibilitate
să între la județ și minister.
D-na viceprimar Bratu Cristina – când a fost ministrul sănătății la Victoria a
spus că o soluție pentru rezolvarea problemelor este centrul UPU ca structură de stat
și spitalul privat să funcționeze paralel. Această structură dacă nu are finanțare nu
poate funcționa.
Dl. primar Cristian Gheorghe - știți acum doi-trei ani când s-a făcut o
comisie pentru desfințarea spitalului, se dorea să se deschidă spital public, haideți,
hotărâm în consiliul incetarea asociației cu Paltinul și să facem spital public, dacă se
poate face, suntem de acord.
Dl. consilier Badea Costică – este o variantă pe care o putem lua în calcul dar
dacă nu ai ce pune in loc nu poti desfinta o structură care este gata făcută.
Dna consilier Saftiuc Adriana – tot spunem că funcționează spitalul, dar intrun spital nu poti avea acces 24 de ore din 24?
D-na viceprimar Bratu Cristina – spitalele au mai multe clasificări, spitalul
pe care il avem noi nu arre urgență si nu are permanență, are internare de lungă durată
pe cronici, neurologie, sunt tot timpul cadre medicale, sunt persoane internate.
Problema care a ridicat-o dl. Badea pot spune că am intâmpinat-o si eu, pentru că au
10 paturi, fondurile se termină și ar trebui pentru perioada neacoperită de contract ca
lumea să meargă să plătească. Dacă nu mai sunt pacienți sectia respectivă se inchide.
Dl. primar Cristian Gheorghe- pentru obținerea unui contract mai bun
trebuie făcute demersuri pentru obținerea aparatului radiologic. Pot să-l dea in
administrare consiliului local sau privatului, dar răspunsurile au fost că nu există
modalitate legală.
D-na consilier Saftiuc Adriana – vă rog să faceți propuneri pentru alegerea
membrilor in consilul de administratie.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – il propun pe dl. consilier Badea Costică
D-na consilier Pasere Alexandrina - il propun pe dl. consilier Băiulescu
Cristian.
D-na consilier Saftiuc Adriana- luăm o scurtă pauză pentru pregătirea
buletinelor de vot.
In urma votului exprimat avem următorul rezultat:
- dl. consilier Badea Costică - 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abținere;
- dl. consilier Băiulescu Cristian - 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abținere;

Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerile făcute și se adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 9
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na consilier Saftiuc Adriana – vă rog să faceți propuneri pentru comisia de
evaluare și comisia de soluționare a contestațiilor,
Pentru comisia de evaluare:
Dl. consilier Badea Costică - propun de dl. consilier Smădu Octavian, dl.
consilier Tabacu Traian, dl. consilier Ivan Adrian,
Dl. consilier Tabacu Traian – o propun pe d-na consilier Pasere Alexandrina
- ca membru supleant.
Pentru comisia de soluționare a contestațiilor:
Dna consilier Nițu Monica - il propun pe dl. consilier Băiulescu Cristian și ca
membu supleant pe dl. consilier Molnar Sorin.
D-na consilier Saftiuc Adriana- luăm o scurtă pauză pentru pregătirea
buletinelor de vot.
In urma votului exprimat avem următorul rezultat:
Pentru comisia de evaluare:
Dl. consilier Smădu Octavian – membru, 7 voturi pentru,
Dl. consilier Tabacu Traian – membru, 3 voturi pentru,
Dl. consilier Ivan Adrian – membru, 5 voturi pentru,
D-na Pasere Alexandrina membru supleant - 15 voturi pentru,
D-na consilier Saftiuc Adriana- având in vedere rezultatul votului se reia
votul pentru:
Dl. consilier Smădu Octavian – membru,
Dl. consilier Ivan Adrian – membru
In urma votului exprimat avem următorul rezultat:
Dl. consilier Smădu Octavian – membru, 9 voturi pentru
Dl. consilier Ivan Adrian – membru, 6 voturi pentru
Din partea Consiliului Local membrii în Comisia de evaluare vor fi
următoarele persoane:
Dl. consilier Smădu Octavian- membru
D-na Pasere Alexandrina - membru supleant
Pentru comisia de soluționare a contestațiilor:
- dl. consilier Băiulescu Cristian-15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abținere;

- dl. consilier Molnar Sorin - 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abținere;
Din partea Consiliului Local membrii în Comisia de soluționare a
contestațiilor vor fi următoarele persoane:
Dl. consilier Băiulescu Cristian
Dl. consilier Molnar Sorin
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerile făcute și se adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 10
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de
funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de
55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2017.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. primar Cristian Gheorghe – numărul de posturi este la nivelul anului
trecut, 49 sunt in plată. O parte aleg să ia indemnizație si optează pentru asistent
personal.
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 11
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2017.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Stânea Timotei – în planul de măsuri apare degajarea zonei verzi
de hârti, gunoiaie,etc., încărcare si transport la groapa de gunoi și dacă mă uit pe tabel
, ar fi in luna ianuarie, spații verzi în luna ianuarie?
D-na viceprimar Bratu Cristina –și în luna ianuarie sunt hărtii și gunoaie in
jurul cosurilor de gunoi ale containerelor și pe străzi.
Dl. primar Cristian Gheorghe – anul trecut in decembrie nu era zăpadă, plus
aceste activități se desfășoară pe tot parcursul anului.
Dl. Consilier Smădu Octavian – la cimitir, în vară s-au cosit doar primele
rânduri de morminte și restul au rămas necurățate
Dl. primar Cristian Gheorghe- pentru intretinerea cimitirului este stabilită o
taxă pentru fiecare mormânt dar procentul de colectare este foarte mic, deși taxa este
doar 12 lei/an. Vă rugăm să faceți un apel la cetățeni să achite această taxă pentru a
avea și fonduri necesare.
Dl. consilier Stânea Timotei – înțeleg că cei de la compartimentul asistență
socială se ocupă.
Dl. primar Cristian Gheorghe- nu numai, cei de la ajutorul social prestează și
aceste activități.

D-na secretar Tocoaie Gabriela – proiectul de hotărâre in discuție cuprinde
planul activităților care pot fi executate de către beneficiarii de ajutor social, în baza
orelor stabilite, acest plan este supus spre aprobare consiliului local.
Dl. primar Cristian Gheorghe- modul de executare al acestor ore se
desfășoară astfel, beneficiarul de ajutor social se prezintă la primărie de aici sunt
repartizați să efectueze munca în funcție de pregătire etc. Sunt supravehiați de
dl.Rotaru Horia și de către dl. Neidoni din partea SC Parc Industrial SRL.
Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 12

III.- PROBLEME DIVERSE

D-na secretar Tocoaie Gabriela – în cadrul ședinței de astăzi domnul
consilier Paler Lucian Ioan a prezentat demisia din funcția de consilier local, conform
prevederilor legale președintele de ședință va lua act de demisia prezentată.
D-na consilier Sftiuc Adriana – s-a luat act de demisia prezentată, aceasta se
va înregistra și vom intra în ședința următoare cu proiect de hotărâre pentru incetarea
mandatului de consilier.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – vă mulțumim pentru activitatea depusă și vă
urăm mult succes.
1.
Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
S-a luat la cunoștință.
2.
Petiție fără număr de inregistrare la emitent, inregistrată cu
nr.776/17.01.2017,prin care se solicită analizarea modului de facturare a cantității de
apă provenită din diferentele de bransament și la canalizare.
S-a discutat in AGA această petiție, se vor storna sumele facturate. S-a
transmis răspunsuri petiționarilor, in acest sens.
Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta i-a sfârşit la ora 20,00
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