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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
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