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 08.06.2017 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința de astăzi. La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri
în funcție, sunt prezenți 14 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară.
Lipsește dl. consilier Băiulescu Cristian.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.294/31.05.2017 iar anunțul
privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art
46 din Legea 215/2001 :
Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).
Exceptii :
Art.57/4^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau
schimbarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care
candidează la funcţia viceprimar, respectiv viceprimarul în funcţie a cărui schimbare
se propune.
Art.101/(3^1) La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau
eliberarea din funcţie a preşedintelui sau vicepreşedintelui consiliului judeţean
participă şi votează consilierul judeţean care candidează la funcţia de preşedinte sau
vicepreşedinte al consiliului judeţean, respectiv preşedintele sau vicepreşedintele
consiliului judeţean a cărui eliberare din funcţie se propune.
Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali:
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au
posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent
de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;

e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a
făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local vă rog să faceți propuneri pentru președintele de
ședință al lunii iunie :
D-na consilier Pasere Alexandrina- îl propun pe dl. consilier Stînea Timotei
D-na secretar Tocoaie Gabriela – se supune la vot propunerea făcută și se
votează cu : 14 voturi pentru niciunul împotrivă, nicio abţinere
Dl. consilier Sînea Timotei este invitat să conducă lucrările ședinței.
Dl. consilier Sînea Timotei - Bună seara ! Mulțumesc pentru încrederea
acordată și îl rog pe părintele să începem cu o rugăciune.
– supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Dl. consilier Sînea Timotei – având în vedere că este o ședință erxtraordinară
nu se emit avize pentru proiectele de hotărâri, vom intra direct în discuții pe proiecte
și am să o rog pe d-na secretar să dea citire proiectelor.
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2017.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Sînea Timotei – dacă sunt discuții ?
D-na viceprimar Bratu Cristina – aș dori să propun un amendament deoarece
am primit cu întârziere o solicitare de la Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” prin care
ne roagă să fim de acord cu alocarea unor sume privind acordarea unor premii
elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură din cadrul Liceului Teoretic IC
Dragusanu.
Astăzi ne-au adus și un necesar, dacă se dă câte o carte de 5 – 6 lei, am făcut o
precomanda ca să vedem și de ce sumă ar fi nevoie, ne trebuie 1750 lei, suma se ia
de la cap.67.00 unde sunt cuprinse sume pentru Zilelor Or.Victoria, Patronului
spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă.
Pentru aceasta propun următorul amendament:
Să se introducă două articole cu următorul cuprins:
Art. . Se alocă suma de _____ de lei pentru achiziția de materiale pentru
copiii care s-au evidențiat prin participarea la diverse acțiuni socio-culturale. Suma
menționată se va achita din sumele existente în buget la cap.67.00 –cultura, religie și
recreere, sub capitol 67.02.50 – Alte cheltuieli în domeniile culturii, recreerii și
religiei.

Art. Art.2 din H.C.L nr. 54/26.04.2017 cu privire la organizarea de către
Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria,
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă se va modifica în
mod corespunzător.
Dl. consilier Lup Alexandru – ieri s-a făcut documentația și astăzi deja veniți
cu modificări.
D-na viceprimar Bratu Cristina –s-a venit cu solicitarea după rectificarea
noastră de buget, nu știau ce sumă au nevoie, au cerut și primit sponsorizări iar pentru
acoperirea tuturor cheltuielilor ar mai avea nevoie de suma solicitată. Ieri au venit cu
o listă de cărți, abia astăzi s-au făcut solicitări la edituri, nu s-au găsit destule
exemplare de povești nemuritoare, asta este.
Dl. consilier Lup Alexandru - și dvs. spuneți tot povești, nu vă supărați.
D-na consilier Saftiuc Adriana – mă bucur că s-a creeat această oportunitate
din partea Consiliului Local, este un ajutor simbolic, fiecare copil care are niște
merite este de așteptat să primească o cât de mică atenție din partea școlii. Este
adevărat că au venit foarte târziu dar având în vedere că se duc pentru ceva bun, nu aș
găsi că nu se potrivește.
Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt bani să se dea, dar data trecută v-ați
lăudat că alocăm bani la investiții, am propus un amendament ați spus că trebuie la
investiții.
Dl. consilier Sînea Timotei – dacă mai este cineva care are observații legate
de amendamentul formulat.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – aș dori să aduc câteva completări față de
ceea ce a spus d-na viceprimar. Proiectul de hotărâre pentru rectificarea bugetului
local vine pentru faptul că avem un proiect de execuție iluminat public, un proiect
mare estimat la aproximativ 3 miliarde, nu avem posibilitatea să-l executăm și în
același timp dacă îl executam cu sume cuprinse pe investiții nu mai puteam prinde
fonduri structurale și atunci s-a decis să luăm pe achiziții iar suma se poate deconta
ulterior după obținerea fondurilor structurale, pentru aceasta s-a inițiat rectificarea
bugetului.
Ulterior a venit dl. director Morlova și ne-a spus că nu au reușit să strîngă sume
suficiente din sponsărizări iar copiii din claselor 1-4 sunt premiați în număr mare, a
făcut un apel la noi, l-am informat că se poate doar dacă suma este aprobată de
consiliul local.
Am introdus acest proiect deoarece ați fost de acord dacă există sume și atunci
am inițiat proiectul pentru că există suma necesară, nu sunt povești totul este corect.
Dl. Consilier Badea Costică – corpurile de iluminat sunt consumabile sau
obiecte de inventar?
Dl. Primar Cristian Gheorghe – până acum puneam becuri care costau 90
lei/buc. am făcut o analiză și am reușit să obținem lampă completă cu garanție 3 ani
la prețul de 350 lei. În fiecare lună cumpăram 50 de becuri, aceste lămpi sunt mai
rentabile deoarece au garanție 3 ani.
O să procedăm astfel: pe str. M Eminescu avem lămpi de 55, venim și montăm
lămpi mai mici de 45, pe ambele părți că este suficient, mergem pe Victoriei iar în
total vor fi schimbate aproximativ 350 lămpi din totalul de aprox. 430 lămpi, ar mai fi
de schimbat 80 de lămpi care se vor schimba poate anul viitor.

Am făcut o paralelă și ne-am gândit cum să facem, dacă depunem proiectul,
poate peste un an se aprobă, nu se știe și atunci cred că este bine să facem achiziția de
lămpi și apoi pot veni ulterior decontările.
Dl. Consilier Stînea Timotei – mulțumesc, supun spre aprobare
amendamentul propus și:
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul propus și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 70
Proiect de Hotărâre nr.2- Privind aprobarea implementării proiectului cultural
Festivalului ”La noi la Victoria veniți !”
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Stînea Timotei – dacă sunt discuții cu privire la proiect?
Dl. consilier Lup Alexandru – putea să fie în românește titlul proiectului”La
noi la Victoria veniți !” e un barbarism se putea spune - Veniți la noi la Victoria.
Dl. consilier Ivan Adrian – este un vers dintr-un cântec care reprezintă oraș
nostru.
Dl. consilier Miclea Ioan – da este imnul Victoriei,
”Iar voi aceei ce munții iubiți,
La noi la Victoria veniți!”
Dl. consilier Lup Alexandru – dar acest vers scos din context nu sună bine.
D-na viceprimar Bratu Cristina – de câțiva ani s-a tot vechiculat ideea unui
festival de cântece de munte, de muzică folk și am încercat să găsim o variantă, dacă
e posibil pe viitor pentru a da o altă formulă zilelor orașului. Pentru anul acesta am
depus la consiliul județean acest proiect, sperăm să obținem finanțare, partea noastră
de finanțare este de 33% din suma de 74.000 lei, de la consiliul județean am primi
50.000 lei.
Ne-am propus să facem un festival în aer liber, pe stadion, muzică folk, iar
dacă se va realize și vom putea să-l creștem poate că o să renunțăm la zilele orașului,
anul acesta nu ne-am propus să renunțăm.
Dl primar Cristian Gheorghe – proiectul putea să fie cu finanțare 100% dar
nu am avea șanse și atunci ne-am propus să încercăm cu cofinanțare pentru că dacă se
vine cu o parte din bani șansele să se obțină fonduri sunt mai mari. Se stabilesc
anumite criteri.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să fie și activități conexe deoarece nu
finanțează doar spectacole sunt ateliere creative, sunt puncte de observare a zonei,
părintele este implicat, se va lua un telescop pentru observarea zonei din turnul
biserici, dl. Urdea este implicat cu un proiect în care are un concurs de orientare
turistică.
Acum ne-am calificat iar următorul pas o să ne ceară să facem dovada că avem
cuprinsă partea noastră de finanțare, printr-o hotărâre.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – acest lucru am vrut să-l spun dacă noi nu
facem dovada părți noastre de contribuție proiectul se va retrage. Avem promisiuni că
proiectul va fi acceptat. Suma va fi repartizată de la cap.67.00 unde a rămas o
rezervă.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.70
Proiect de Hotărâre nr.3 – Privind aprobarea sumelor necesare în vederea primirii
delegației orașului Chevilly –Larue – Franța la Victoria
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Stînea Timotei – dacă sunt discuții?
Dl. primar Cristian Gheorghe – am fost anunțați că pe data de 26 iunie
primarul împreună cu o delegație de 6 persoane din Franța vor veni la Victoria, în
total sunt 7 persoane, au dorit să fie cazați la Miruna deoarece au mai fost cazați
acolo și le-a plăcut. Nu știm dacă suportă ei plata sau vom suporta noi, dar trebuie să
fim pregătiți cu o sumă de bani ca să putem achita eventuale mese festive la care
sunteți obligați să participați, o să fie o ședință festivă vineri.
Încă nu avem un program bine stabilit dar nu mai aveam timp să putem aproba
suma necesară, bani se vor luat tot de la capitolul 67.00 unde sunt cuprinse sume
pentru zilele orașului iar dacă nu se cheltuie vor rămâne în cadrul aceluiași capitol.
D-na viceprimar bratu Cristina – vor ajunge joi, vineri vor să viziteze
instituțiile de învățământ și să vadă ce s-a realizat cu fondurile primite de la ei, apoi
vor să aibă o întâlnire cu consiliul local, sâmbătă să viziteze împrejurimile, să fie o
masă festivă și duminică vor pleca. După ce se stabilește programul va comunicat.
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. 71.
Dl. consilier Stînea Timotei - dacă nu mai sunt alte intervenții, vă mulțumesc
de participare și declar închisă ședința extraordinară de astăzi.

PREȘEDINTE
STÎNEA TIMOTEI-VALENTIN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

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 29.06.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința de astăzi. La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri
în funcție, sunt prezenți 14 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. Dl.
consilier Băiulescu Cristian urmează să sosească.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.308/22.06.2017 iar anunțul
privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art
46 din Legea 215/2001 :
Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv,
are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu
excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).
Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali:
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au
posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent
de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a
făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local președinte de ședință a lunii iunie este dl. Stînea
Timotei, care este invitat să conducă lucrările ședinței.
Dl. consilier Stînea Timotei-Valentin - Bună ziua ! Declar ședința deschisă
și supun aprobării dumneavoastră :
- procesul verbal din 25.05.2017

Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
- procesul verbal din 08.06.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Stînea Timotei-Valentin – supune spre aprobare ordinea de
zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Pasere Adina – am fost zilele acestea în piață și lumea era
nemulțumită, ce ne puteți spune despre amenajarea pieței, nu am știut ce să le spun.
D-na viceprimar Bratu Cristina- la începutul anului ați aprobat un proiect de
modernizare piață, acest proiect presupunea atât dezafectarea copertinelor și meselor
existente cât și turnarea covorului asfaltic și creearea unor noi spații pentru vânzarea
la tarabă. Pentru că aceste lucrări nu se pot face iarna iar în primăvară nu avem
bugetul aprobat inevitabil lucrările se fac vara sau toamna.
Am fost și le-am explicat oamenilor că este necesar ca pe o perioada de o
săptămână să creem un disconfort și le-am propus să intre în hală, în ideea că aceasta
este acopetită și se pretează pentru vânzare de legume și să nu-i scoatem în exteriorul
pieței, pentru că nu aveam cum să nu perturbăm comerțul.
După ce au intrat într-adevăr s-a făcut foarte cald, au stat cîteva ore după care
le-am dat voie să stea din nou afară. Au preferat să rămână afară, dar ați văzut se
lucrează într-un ritm alert, nu puteam lucra fără să perturbăm activitatea.
Dl. consilier Stanea Daniel – pe str. Eminescu și Libertății s-au efectuat anul
trecut lucrări de reparații trotuare, cu pavele iar din trotuarul principal și intrările la
blocuri s-au pus borduri și pavele dar bordurile sunt dislocate de la locul lor, bănuiesc
că lucrarea este în garanție si ar trebui refăcută.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să verificăm, nu am primit sesizări și nici
nu am observat, o să facem verificări.
Dl. consilier Stanea Daniel – a doua problemă tot la bl. 18 sunt 2 brazi care
au o înălțime cu aprox 5 m mai mare decît blocul, astăzi când a bătut vântul se
mișcau foarte tare și este pericolul să cadă peste blocul vecin.
D-na viceprimar Bratu Cristina –în legătură cu vegetația, ori de căte ori am
avut sesizări s-a mers pe teren și s-a văzut unde este necesar să intervină, în general
nu prea tăiem acolo unde nu trebuie, toletăm, salvăm ce se poate salva. O să vedem
care este situația acolo.
Dl. consilier Stanea Daniel – locuitorii blocurilor 20-22 de pe str. Victoriei au
observat că odată cu ploile care au căzut se strânge apa, ar fi interesați să știe cînd se
vor face lucrări mai mari de captare a apelor pluviale. Apa care s-a strâns din ploi a
dus toate gunoaele în aceea zonă.
D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă vorbiți despre captări de ape pluviale
de pe șosele, vă spun că discutăm de câțiva ani, am făcut proiecte dar nu s-au alocat

bani pentru aceste rețele, pentru că sunt foarte scumpe și nu s-a considerat a fi
priorități, deci tot consiliul local stabilește ce lucrări sunt importante. Dacă
considerați că o rețea de ape pluviale este importantă se poate propune.
D-na consilier Saftiuc Adriana – în completare la ceea ce a spus colegul, pe
Libertății, legat de trotuare sunt intrări la blocuri unde nu sunt pavele doar borduri
puse în picioare ori dacă mergi noaptea și nu cunoști locul sunt șanse să te
accidentezi. Eu am rămas extrem de surprinsă, de ce au mai pus aceea bordură în
picioare și nu la orizontală.
D-na viceprimar Bratu Cristina- recepția a fost făcută împreună cu
consilierii, nu am văzut, o să verificăm. Inițial intrările nu au fost refăcute ci doar
trotuarele principale, noi am făcut ieșiri doar acolo unde s-a permis să fie treceri de
pietoni, poliția a interzis să facem ieșiri la fiecare bloc și atunci s-a hotărât ca la două
blocuri să fie o ieșire la stradă, unde este trecere de pietoni.
D-na consilier Saftiuc Adriana – dar blocul nr. 16 nu este pe partea cu
ieșirile, se iese direct în stradă, nu este trotuar pe partea aceea.
D-na viceprimar Bratu Cristina – acolo s-a stabilit să fie o singură ieșire la
stradă, s-au purtat discuții cu locatarii și au înțeles.
D-na consilier Saftiuc Adriana –a doua problemă, care este regimul de
creștere a animalelor în orașul Victoria?
D-na viceprimar Bratu Cristina –avem un regulament aprobat prin HCL.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – o să-l pun la dispoziție dacă doriți.
Dl. consilier Badea Costică –am pentru d-na viceprimar două întrebări, prima
legat de sistemul de supravehere din oraș, m-au oprit mai mulți cetățeni să intrebe ce
fel de sistem se face, că au înțeles că păzesc două firme, aș vrea să ne spună d-na
viceprimar dacă are cunoștință de sistemul de supraveghere cum se face și care este
politica de supraveghere în oraș.
A doua întrebare la care aș vrea să primesc un răspuns în scris, este pentru
promenada care merge de la Lidl la capătul orașului, la care am văzut că s-au făcut
lucrări, că s-au schimbat iar tuile dar, dacă nu se udă este o cheltuială în plus, s-au
mai făcut lucrări suplimentare și aș vrea să știu ce costuri au fost făcute cu aceea
promenadă, să știu și eu și să pot informa populația.
D-na viceprimar Bratu Cristina – legat de sistemul de supraveghere nu este
gestionat de nicio firmă, au fost achiziționate și montate acele camere, monitorizarea
o facem noi, așteptăm avizul de la electrica, pe care l-am plătit ca să ne putem lega.
Poliția va avea acces la sistemul de monitorizare și noi vom gestiona datele
înregistrate.
Legat de Aleea de promenadă, în proiect era prevăzută și amenajarea zonei
verzi. Inițial s-a mers pe o distanță de 1,5 m dar nu ieșea bine pentru nu a fost taluzată
zona niciodată și atunci am convenit să taluzeze tot, sunt costuri care se încadrează în
proiect, o să primiți răspuns. Avem un contract multianual, pe porțiunea respectivă sa făcut recepția, au fost discuții cu constructorul legat de niște fisuri care trebuie
remediate, anul acesta avem cuprinse sume pentru continuarea lucrărilor
Dl. consilier Lup Alexandru – am două probleme de ridicat , în primul rând
curtea spitalului, există un parteneriat între noi și Paltinul și practic și noi avem
obligații ca parteneri. Curtea spitalului arată foarte urât din toate punctele de vedere și
aș vrea să aveți în vedere ca până la sfârșitul anului să facem ceva, măcar de cosit și
amenajat zona verde tot s-ar putea face.

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi suntem într-un parteneriat și tot
obiectivul este predat, dacă prindem la buget sume pentru amenajare o să fie sume pe
care le putem cheltui.
Dl. consilier Lup Alexandru- a doua problemă in legătură cu banii care s-au
alocat pentru biserici, la inceputul anului s-a dat o sumă modică, pe banii aceea nu se
pot face efectiv lucrări, parohiile care sperau să execute din reparații și lucrările pe
care le-a programat, și-au făcut speranțe atunci s-a spus că ulterior se va avea în
vedere, aș ruga să se aibă in vedere acest lucru, știți că lucrările se pot face în
perioada verii și dacă nu se pot contracta acum rămân așa.
In altă ordine de ideei sunt bucuros să vă aduc felicitări pentru felul cum anul
acesta ați pregătit lucrările de investiții și reparații, prima dată după mulți ani când
văd fierbând orașul și lucrându-se peste tot. Țineți minte că am criticat de nenumărate
ori pentru aceste lucruri, astăzi mă simt dator să vă laud, pentru că multe lucrări sunt
demarate, altele sunt executate, mai mult decât atât ați ținut cont și de observațiile
comisiei de urbanism, deci e pozitiv și sper să continuați în acest ritm, vă mulțumesc.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – mă interesează, pe strada Negoiu după
școala generală dacă se mai amenajează parcări.
D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru str. Negoiu avem anul acesta în lista
de investiții propuse două parcări, nu pot să vă spun sigur dacă este cea care face
legătura cu str. Chimiștilor, noi de mult am vrut să facem acolo dar sunt foarte multe
solicitări pentru parcări intre blocuri. Sunt proiecte făcut, dar așa cum am mai spus
dacă considerați că este oportun trebuie să veniți și să susțineți aceste proiecte.
Dl. consilier Băiulescu Cristian - și de asemenea m-ar interesa dacă str.
Moldoveanu s-ar prelungi și s-ar amenaja parcare.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este in lucru, in capătul bl.10 este
proiectată o parcare destul de mare, după avizul comisiei tehnice se va supune spre
aprobare consiliului local iar după ce se vor identifica resurse se va executa lucrarea.
Dl. consilier Stînea Timotei – o poziție a fost luată vizavi de str. Negoiu,
parcările ar putea fi trasate oblic și atunci ar fi mai multe locuri
D-na viceprimar Bratu Cristina- o să discutăm acest aspect in comisia de
circulatie.
Dl.consilier Smădu Octavian – vă multumim pentru ca trotuarele din jurul
bisericii arată foarte bine,și a doua problemă lăngă Casa de Cultură, după sens nu se
observă indicatorul acela de circulatie din cauza unui tei care a crescut.
D-na viceprimar Bratu Cristina –sunt cîteva indicatoare opturate de
vegetație, vom toaleta copacii.
Dl. consilier Stînea Timotei- am și eu o intervenție, impreună cu noi este dl.
Codrea care are o problemă care a mai fost ridicată in consiliu legată de canalizare și
dacă-i permiteți să poată exprima un punct de vedere. Dacă sunteți de acord il invitam
pe dl. Codrea să ne spună pe scurt despre ce este vorba.
Dl. Codrea –va multumesc, acum trei ani am văzut că prin grădinile vecinilor
se lucrează la o canalizare, s-a ajuns până in fața casei, de acolo nu se mai poate
schimba deoarece canalizarea trece pe sub casa noastră, lucrarea s-a blocat iar atunci
când plouă apa se duce in canalizare, conducta este veche, apa se infiltrează și ne
trezim cu apă in casă.
A fost o discutie să se devieze lucrarea și atunci am zis d-lui primar – dacă
vreți și puteți duceți-o dincolo de colțul casei, soluția nu este bună că vine și conducta
de pe Chimiștilor și nu face față nici acolo. Problema este mult mai complicată

deoarece toată str. Oltului captează apele, s-a făcut o deviere pe la dl. Bâlbă și ne-am
trezit cu această problemă. Nu stiu dacă a fost proiect, nu fac nicio afirmație, s-a
blocat situația și am inteles că se va bloca și mai rău deoarece, am inteles, că nu este
permis să se facă așa ceva. V-aș ruga să ne deplasăm 2-3 persoane la fața locului,
vedem dacă există soluții, eu vă mai spun altă chestiune casele de pe Viitorului nu au
canalizare.
D-na viceprimar Bratu Cristina- intr-adevăr cunosc problema dvs. noi nu ne
putem da cu părerea văzând doar la fața locului, dvs. stiți că am realizat lucrări de
canalizare in baza unui poiect, proiectantul a venit a luat diferente de nivel a venit cu
solutia tehnică și din păcate pentru că pe la dvs. trece conducta pe sub casa s-a oprit.
A venit cu o soluție, dvs. nu ati fost de acord cu aceasta, eu sunt jurist eu nu pot
da soluții tehnce, discutăm principial, proiectantul a venit și a dat câteva soluții
concrete care nu au fost acceptate. Acum avem in lucru un proiect care să vină si pe
altă soluție sa capteze de la mai multe locuinte si să meargă intr-un cămin.
Dl. Codrea – problemele nu sunt chiar așa, dar cand a venit reprezentantul
ministerului a spus că solutia nu este viabilă.
D-na viceprimar Bratu Cristina- eu va spun despre soluțiile date de
proiectant, este o situați de fapt pentru care noi căutăm soluții.
Dl. consilier Stînea Timotei Valentin – multumim, nu o să putem rezolva
problema acum, cunoaștem problema și căutăm soluții.
Dl. Codrea – ceea ce pot să vă spun că sunt dispus să merg și mai sus, nu cu
reclamații.
Dl. consilier Stînea Timotei Valentin – va multumim, ne-ați adus la
cunoștință și executivul va ține seama.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea schimbului de parcele
atribuite în baza Legii 15/2003 între Ichim Adrian şi Ichim Eusebiu Ştefan.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile cu discuții
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 72
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de evaluare
pentru un nr.de 1 apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de
Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării acestuia către actualul chiriaş.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
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.73

Proiect de Hotărâre nr.3 – Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenului de 84 mp, situat în str.Aleea Uzinei, a documentaţiei cadastrale de
dezmembrare şi primă înscriere precum şi a documentaţiei de licitaţie, bun imobil ce
face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie
parcare”.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
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, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 74.
Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de
superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei în condiţiile
prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009
coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru suprafaţa de
22 mp teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în
str.Muncii n.9/8, cu destinaţia “extindere locuinţă” la cererea proprietarului
dl.Dumitru Ioan, pe o perioadă de 49 de ani precum şi a lucrărilor de întocmire a
documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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. 75.
Proiect de Hotărâre nr. 5– Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de
superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei în condiţiile
prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009
coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru suprafaţa de
1 mp teren ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în
str.Libertăţii nr.16/1,cu destinaţia “extindere locuinţă- construcţie scării de acces” la
cererea proprietarului dl.Damian Liviu-Marcel, pe o perioadă de 49 de ani precum şi
a lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de dezmembrare şi primă
înscriere.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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.76.
Proiect de Hotărâre nr. 6– Cu privire la modificarea art.1, 2 şi 3 din HCL
nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de

persoane precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii
de persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile ci discuții
Dl. consilier Badea Costică –creșterea solicitată este pentru majorarea
salariului minim pe economie, nu se face lămurire că nu tot transportul este acoperit
la gară, ceea ce cunoaștem din problematica trecută, am tot mers la gară și sunt foarte
multe trenuri care nu sunt acoperite, iar pasul doi nu trebuie să acoperim noi, este
politica firmei, să acopere din venitul firmei.
D-na viceprimar Bratu Cristina – legat de fundamentarea prețului la
proiectul de hotărâre aveți un formular în care sunt precizate cheltuielile, pentru că ați
spus de transportul la gară, menționez că noi nu subvenționăm transportul la gară.
Noi avem o subvenție pe care o acordăm pe teritoriul orașului până la ieșirea din oraș,
urmând ca de la ieșire până la gară să fie o diferență de preț.
Dl. consilier Badea Costică – d-na viceprimar, dacă este să o luâm așa nu se
face niciun transport în cadrul orașului.
D-na viceprimar Bratu Cristina - se face transport și sunt stații aprobate, nu
se pleacă de la V-ul de jos ci din stații.
Dl. consilier Badea Costică- nu am văzut nicio mașină să plece de la Viromet
cum scrie acolo.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu vreau să vă amintesc, înainte să intrăm
în dezbateri, celor care sunte-ți și celor care nu au fost consilieri ce mare a fost
problema lipsei transportului la gară și ce mult ne-am străduit să găsim o soluție.
La un moment dat s-a dat o HCL prin care noi am propus o asociere cu Ucea,
dl. Olteanu a cumpărat un microbuz să facem transport la gară, microbuz pe care l-am
dat colegiului tehnic pentru că doar cu o mașină nu se poate face funcțional un
serviciu că erau nevoie de două mașini. Costurile care ar presupune să faci un
transport public cu minim trei șoferi, cu liceențe și altele este dublu față de subvenția
pe care noi o acordăm pentru transportul la gară.
A fost singura soluție pe care noi am găsit-o atunci, dacă dvs. astăzi veniți și
spuneți că aveți o soluție mai bună vă rugăm să spuneți, noi nu am găsit o soluție mai
eficientă și mai ieftină, deci în fundamentare sunt trecute toate majorările, într-adevăr
solicitarea de majorare pleacă de la creșterea salariului minim pe economie.
Dl. consilier Tabacu Traian – scrie că prețul biletului s-a modificat de pe 1
iulie, nu scrie de unde îi duce până unde, nu scrie, pe urmă scrie că pensionarii au
beneficii așa este? nu plătesc? Vreau să știu suma exactă le dă 13.000 euro pe an?
D-na viceprimar Bratu Cristina – tocmai am spus că este doar pe teritoriul
orașului. Pensionarii au facilități iar sumele se dau în baza decontului lunar, nu este o
sumă fixă, dl. Urian este la ADPP și vă poate spune o medie sau cât a fost într-o lună.
Dl. Urian Nicolae – este vorba de regulamentul pe care-l avem pentru
acordarea de facilități pentru unele categorii de personae, persoanele care beneficiază
de gratuitate, se eliberează o legitimație de transport gratuit în condițiile în care aceea
persoană se încadrează în prevederile legale. La momentul acual avem o sumă
stabilită de 5500 lei maximă care poate fi decontată ca subvenție, aceea sumă nu s-a
depășit. Maximul persoanelor care beneficiază de subvenție pe transportul local
variază intre 150 și 170 de persoane. Lunar se verifică numărul de persoane care
beneficiază de gratuitate pentru care se face plata .

Deci, practic aceea sumă fiză de 5500 lei nu a fost depășită niciodată, la
momentul actual majorarea prețului pe bilet se referă doar la aceea creștere a
salariului minim de 1450 lei. În documentarea tarifului propus pentru aprobare,
cheltuielile cu salariile pe care le are firma ajung în decursul unui an la 55.396 lei la
care se adaugă CASS somaj și altele, practic creșterea este de 18% de la 3,91 lei la
momentul actual la 4,63 lei după mărire.
Practic cei care beneficiază de gratuități pe transport local și vor să meargă mai
departe la gară, pentru că în contract există o prevedere care a fost acceptată de
ANRSC în privința faptului că cel care efectuează transportul local să poată merge și
la gară. Dacă merg la gară prețul este de 6.5 lei iar eu mai plătesc doar 1.5 lei, ca
diferență pentru ceea ce depășește teritoriu orașului, persoanele care nu beneficiază
de gratuități este normal să plătească prețul biletului integral.
Dl. consilier Tabacu Traian – d-na viceprimar mai am o singură rugăminte să
transmiteți șoferilor să vorbească frumos cu clienții pentru că au nu limbaj foarte
colorat.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu aș discuta lucrurile mai simplu, principial,
dacă dorim să avem un mijloc de transport pentru oamenii care nu au posibilități să
ajungă la gara si de la gară la Victoria atunci să aprobăm acest proiect de hotărâre, de
fiecare dată am avut aceași poziție, dacă nu vom aproba realitatea tristă va fi că va
dispărea acest transport de la Victoria până la gară, restul sunt discuții pur tehnice. De
data aceasta a fost găsită această modalitate cu subvenționarea transportului local ca
să poată fi interesată firma să facă transport la gară.
Eu m-am confruntat cu această problemă, când dl. Olteanu a fost primar aceași
teorie avea, că facem noi transport, a dat câteva miliarde pe un microbuz pe care l-au
tinut ani de zile, apoi am scăpat intr-o formă oarecare de el. Vă spun că traseul de la
Victoria la gară trebuie licitat, ca să câștigi trebuie să fi firmă autorizată, ca să fi
autorizat sunt condiții imposibil de indeplinit.
Dorim să avem transport la gară aprobăm, nu dorim nu aprobăm, dvs. Nu
circulați din păcate, eu circul la gară și folosesc bilet redus.
Dl. consilier Miclea Ioan – avem nevoie de autobuz din oraș la gară, dacă noi
nu dăm bani pentru oamenii din oraș atunci ce consiliu mai suntem noi aici?
Ce doriți să ne izolăm cu totul de societate.
D-na consilier Nițu Monica – dar are prețul mare.
Dl. consilier Miclea Ioan –prețul îl plătește cel care merge cu autobuzul, dar
dacă nu am transport ce plătesc? Dacă nu au bani nu merg cu autobuzul, noi aprobăm
un preț pe bilet.
Dl. consilier Lup Alexandru – plătim navete la profesori, pentru care am
cumpărat apartamente și nu vor să stea aici și vă uitați la mine că nu votez dar când
este vorba de cetățenii orașului nu votați.
D-na consilier Nițu Monica – eu am spus că este mare prețul biletului de 6,5
lei deci 13 lei dus intors.
Dl. consilier Miclea Ioan- noi vorbim de 4,63 lei, nu de 6,5 lei, cresterea fiind
justificată de mărirea salariului minim, undeva la 16%.
Dl. consilier Stânea Timătei –Valentin – dacă nu mai sunt discuții supunem
la vot.
Se solicită să se specifice cine se abține, ca urmare dl. consilier Badea Costică,
d-na consilier Nițu Monica și dl. consilier Băiulescu Cristian se abțin de la vot.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 77.
Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul
nr.6190/70RC/02.06.2015 de delegarea gestiunii a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate în oraşul Victoria încheia între Or.Victoria şi SC
Tavucu Trade SRL cu privire la modificarea pct.5.2 al Cap.5 - Tarifele şi actualizarea
lor, în condiţiile prevăzute de majorarea prin HG 1/2017 a salariului minim pe
economie.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 78.
Proiect de Hotărâre nr. 8– Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123
alin.3 din Legea 215/2001 republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în
suprafaţă
de
305
mp
înscris
în
CF
100126
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/2/6 situat în str.Salcâmilor nr.8
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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.79 .
Proiect de Hotărâre nr. 9– Cu privire la aprobarea Registrului local al spaţiilor verzi
din intravilanul Oraşului Victoria.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
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. 80.
Proiect de Hotărâre nr. 10– Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123
alin.3 din Legea 215/2001 republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în
suprafaţă de 24 mp înscris în CF 100142 nr.topo/nr.cad.100142 situat în str.Albota
nr.1P.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

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. 81.
Proiect de Hotărâre nr. 11– Cu privire la participarea Orașului Victoria, în calitate
de colaborator, la editarea cărții ”FIZICA PENTRU LICEU – CHESTIONARE ȘI
EXPLICAȚII”
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 82.
Proiect de Hotărâre nr. 12– Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
Morariu Delia-Angelica
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C5 – avize favorabile, C4- aviz nefavorabil
D-na consilier Saftiuc Adriana –pentru ce solicită ajutor?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – în vederea obținerii Deciziei asupra
capacității de muncă, trebuie efectuate EKG, examinare radiologică, aviz neurologic
și mai costă deplarările, în jur de 1200 lei.
Dl. consilier Miclea Ioan – nu dăm banii ca să plătească facturi, îi dăm ca să
poată obține o pensie, îi dăm o mână de ajutor.
Dl. consilier Smădu Octavian – cine garantează că banii se duc unde trebuie.
Dl. consilier Stânea Timotei – propun suma de 1200 lei.
Dl. consilier Smădu Octavian – eu nu sunt împotrivă la nicio sumă dar am
fost la Sibiu cu ea, apoi am vorbit să o ducem la Brașov și a spus că o duce altineva,
deci cine garantează că banii se duc unde trebuie?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – are angajat un asistent personal, o doamnă
care se implică chiar foarte mult, îi duce lucruri necesare și de acasă, îi face igiena
corporală și vor depune acte justificative.
Dl. consilier Badea Costică – aș propune colegilor să fim de acord ca
decontarea să se facă de către noi.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – va depune acte justificative, nu putem
achita analizele pe numele orașului.
D-na consilier Pasere Alexandrina – aduceți-va aminte s-au dat bani pentru
d-șoara Lorena Mihăescu tot pentru pensie de handicap, banii s-au făcut mere, pere,
acte justificative nu a depus, pensie nu și-a făcut.
Dl. consilier Stânea Timotei – dacă nu aveți alte propuneri supunem votului
dvs. propunerea făcută, respectiv alocarea sumei de 1200 lei.
Se votează cu 10 pentru, 5 abțineri, niciunul împotrivă
Vă rog să cuprindeți în procesul verbal ca biroul de asistență socială să
monitorizeze și să se prezinte actele justificative.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 83.
Proiect de Hotărâre nr. 13– Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
Comiza Viorica.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2- cu discuții , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru – eu doresc să spun că ar trebui să tratăm
principial și unitar toate cerereile care vin, în primul rând știți că eu nu sunt un om
care să deschid punga și să fiu de acord, dar văzând că banii se împart, sunt nevoit să
vă spun – haideți să privim unitar acest lucru, sunt oameni care au nevoie de ajutor,
eu nu sunt împotrivă să-i ajutăm, pe de altă parte când se prezintă o situație cum a
fost cazul dinainte, e bine ca aici să mi se prezinte de la serviciul specializat al
primăriei, un dosar, mai multe lucruri ca să putem lua o hotărâre în cunoștință de
cauză. Și atunci dacă altă dată cerem acest lucru, de fiecare dată să devină un obicei,
să ne informeze și să ni se propună, da sau ba, este avizul compartimentului de
specialitate, așa spune legea.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – sunt anchete sociale, sunt documente
medicale unde este cazul.
Dl. consilier Lup Alexandru –propun aceași sumă 1200 lei.
D-na consilier Pasere Alexandrina – aici spune la ocupație pensionară pentru
limită de vârstră și am un cupon de pensie de urmaș.
D-na viceprimar Bratu Cristina – are posibilitatea să opteze între pensia
pentru limită de vârstă și pensia de urmaș dacă aceasta este mai mare.
Dl. consilier Molnar Sorin – dacă ține-ți minte, toți consilierii nu am fost de
acord să acordăm ajutoare pentru plata facturilor la utilități, dânsa solicită să-i
achităm facturile, înțeleg în caz de boală sau accident, dar dacă ne apucăm să dăm
pentru toți la gaz, curent, etc.
Dl. consilier Stânea Timotei – dacă nu aveți alte propuneri supunem votului
dvs. propunerea făcută, respectiv alocarea sumei de 1200 lei.
Se votează cu 10 pentru, 5 abțineri, niciunul împotrivă
Dl. consilier Stânea Timotei – propunerea nu a întrunit numărul necesar de
voturi dacă sunt alte propuneri?
Dl. consilier Stânea Timotei – având în vedere că nu mai sunt alte propuneri
proiectul este respins.
Proiect de Hotărâre nr. 14– privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acesteia.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1- cu discutii ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Molnar Sorin – ați scris în proiect trei consilieri membrii în comisia de
urbanism, de ce nu ați pus direct numele?

D-na secretat Tocoaie Gabriela – și până acum au fost membrii comisiei de
urbanism, dacă nu se doresc membrii din comisia de urbanism atunci se poate face
amendament și se pot propune din oricare comisie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Molnar nu a spus membrii din comisia de
urbanism ci membrii in comisia de urbanism, comisia se cheamă comisie de urbanism
și amenajarea teritoriului.
D-na consilier Pasere Alexandrina – propun membrii comisiei de urbanism
D-na consilier Nitu Monica – s-a completat comisia cu dl Lup.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – nu s-a completat comisia, plecând dl. Paler urma
să completăm comisia cu un alt membru, dar pentru că hotărârea inițială a avut foarte
multe modificări suferite în timp și pentru că legislația s-a schimbat, s-a hotărât să
abrogăm hotărârea veche, să actualizăm regulamentul și să se denumească noi
membrii. Dar se pot face amendamente și să fie propuși membrii din oricare comisie.
D-na viceprimar Bratu Cristina –propunerea noastră a venit în această formă
pentru că inițial am avut 4 consilieri, când se convocau comisiile nu prea am avut
parte de participare in afară de dl. Smădu și dl. Stanea, ceilalți nu au venit. Am venit
din nou în fața dvs. deoarece este un lucru important, comisia tehnică trebuie să
analizeze propunerile și să vină cu avizul tehnic pentru aprobare.
Dorim să propuneți consilieri care să vină, să dea avizul, aviz care are forță în
consiliu local, pentru că veniți și criticați proiecte pe care noi le executăm, după ce le
aprobați în consiliul local și după ce au avizul unei comisii tehnice, deci nu este
corect ce faceți.
Dl. consilier Lup Alexandru – doresc să-mi spun punctul de vedere, nu doresc
să fac parte din această comisie, e ambiguă, ați pronunțat de foarte multe ori comisia
tehnică, cu acest lucru sunt de acord, când eram viceprimar ca să fie o treabă mai
clară și mai simplă pentru consilieri s-a făcut o comisie tehnică așa cum în fabrică
sunt consiliile tehnice formate din specialiști, de aceea avea denumirea de comisie
tehnică.
Dvs. ați dat denumirea de comisie tehnică și de amenajarea teritoriului, ceea ce
face o confuzie totală cu comisia de urbanism a consiliului local și în al doilea rând
aici nu se regăsesc specialiști decât foarte puțini.
Dacă o gândim ca o comisie tehnică care să ajute consiliul local prin studii
tehnice, atunci să o facem cu specialiști indiferent că sunt din consiliul local sau din
firme private și atunci avem și noi încredere că cineva a studiat, de multe ori nu avem
cunoștințele necesare pentru a citi anumite proiecte. După aceea regulamentul după
care funcționează această comisie este criticabil și aici scrieți undeva că avizul este
consultativ, o comisie tehnică nu poate să dea un aviz consultativ, ea spune se ia in
considerare avizul sau nu, dar in niciun caz nu spui comisia tehnică dă aviz
consultativ, in aceste condiții niciodată nu o să aibă o răspundere.
D-na viceprimar Bratu Cristina –vreau să vă contrazic in primul rănd din
punctul de vedere al componenței comisiei, legat de denunire este o comisie tehnică,
noi proiectele le avem pe amenajarea teritoriului și urbanism din acest motiv are
această denumire.
In comisie sunt specialiști pe domeniul public și pe domeniul tehnic, Cristian
Gheorghe este inginer constructor, Baștea Ovidiu este inginer constructor, Neidoni
Daniela este topometrist, Urian Nicolae este șeful biroului ADPP, ei vin și spun
terenul este in regulă se poate construi pe el.

Dl. consilier Lup Alexandru – dl. Urian nu este specialist este jurist. Sunt
indicatori economici, trebuie un economist.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este șeful biroului ADPP, el vine și spune
care este situația terenului, se poate construi sau nu, el nu vine să spună dacă este sau
nu bună cota aici vin ceilalți specialiști. Propuneți din cadrul consiliului un
economist, tocmai că această comisie se completează cu oameni care trebuie să aibă o
părere și să dea un aviz. Puteți face amendament să nu facă parte consilieri sau să
propuneți alte persoane.
Dl. consilier Lup Alexandru –am citit și regulamentul trebuie schimbat puțin.
Dl. consilier Stînea Timotei – aveți propuneri de făcut?
Dl. consilier Badea Costică – propun un amendament de amânare și să găsim
o soluție, sunt de acord cu punctul de vedere al dl. Lup și sunt de acord să se găsească
specialiști, pentru că noi eram chemați in ultimul moment și sincer nu sunt specialist
pe anumite domenii tehnice.
Dl. consilier Stînea Timotei – mai sunt și alte propuneri?
D-na viceprimar Bratu Cristina- da, chiar dacă considerați că nu trebuie să facă
parte consilieri eu propun să facă parte din comisie :
- dl. Stanea care este inginer electricial,
- dl. Lup care a focut parte din comisia tehnică,
Dl. consilier Lup Alexandru –în aceste condiții nu doresc să particip
D-na viceprimar Bratu Cristina- atunci îl propun pe dl. Molnar că si el a
făcut parte din comisia tehnică și d-na Nițu Monica.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – avem trei propuneri, prima este făcută de
d-na consilier Pasere Alexandrina, a doua propunere formulată de dl. consilier Badea
Costică și a treia formulată de d-na viceprimar. Aceste propuneri au fost notate in
ordinea in care au fost formulate.
D-na consilier Pasere Alexandrina – eu imi retrag propunerea.
Dl. consilier Stinea Timotei – atunci supunem la vot amendamentul formulat
de către dl. consilier Badea Costică.
Nemaifiind discuții se supunea spre amânare proiectul de hotărâre și se aprobă
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 4 abţineri.
Proiect de Hotărâre nr. 15– pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
eliberare a autorizaţiilor de liberă trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe străzi
cu restricţii de tonaj pe raza orașului Victoria şi aprobarea nivelul taxelor percepute
pentru eliberarea autorizaţiei de liberă trecere
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Molnar Sorin – apreciez că în orașul Victoria sunt foarte multe
regulamente și este bine că este orașul este împărțit în zone, străduțe, etc. Dar aș vrea
să vă atrag atenția că str. Policlinicii este un drum județean, punem restricție de trafic
pe un drum județean?
Trebuie să permiți să se circule dintr-o parte în alta, întotdeauna Tineretului,
Piata Parcului și Policlinicii au fost libere și semnele de restricție au fost puse pe
celelalte străzi. Nu înteleg de ce trebuie să fie impărțit orașului în zone și încă o
problemă la capitolul contravenții apare că se sancționează parcarea pe trotuare, pe

aleei, pe zona verde dar nu mi se pare normal ca un utilaj de 15 T sau un tir ori
autobuz să fie parcat pe o stradă unde sunt locuințe.
Formulez următorul amendament: străzile Policlinicii, Piata Parcului și
Tineretului să fie exceptate, toate străzile să intre intr-o singură zonă și tirurile,
camioanele și autocarele nu au voie să percheze în zonele de locunte decât în locuri
special amenajate.
Dl. consilier Stinea Timotei –supunem la vot amendamentul formulat de către
dl. consilier Molnar Sorin.
Și se votează cu 2 voturi pentru, 13 voturi abțineri, niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 84.
Proiect de Hotărâre nr. 16– Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului
Local al Orașului Victoria, care să participe în calitate de observator, la desfășurarea
concursului pentru ocuparea funcției vacante de director și de director adjunct la
Colegiul Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” Victoria.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Stinea Timotei – trebuie să se facă propuneri.
Dl. consilier Tabacu Traian – o propun pe d-na Pasere Alexandrina.
Dl. consilier Stinea Timotei –propunerea a fost votată cu 14 voturi pentru,
niciunul impotrivă, nicio abținere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 85.
Dl. consilier Stânea Timotei-Valentin – având în vedere că nu avem adrese la
la capitolul diverse, vă mulțumesc de participare și declar închisă ședința ordinară de
astăzi.
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