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PROCES VERBAL

Încheiat azi 06.07.2017 cu ocazia sedinţei extrardinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința extraordinară de astăzi.
Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.334/03.07.2017 iar
anunțul privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcție, sunt prezenți
5 consilieri.
În conformitate cu prevederile art. 51 din Regulamentul de organizare și
funcționare a consiliului local și art. 40 din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității
consilierilor locali în funcție.
Având în vedere că din numărul total de 15 consilieri în funcție sunt prezenți
un număr de 5 consilieri se constată că ședința nu este statutară, ca urmare consiliul
local va fi convocat pentru o dată care se va stabili ulterior.
Vă mulțumesc,
Consilier local
URDEA GHEORGHE

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

PROCES VERBAL

Încheiat azi 13.07.2017 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința extraordinară de astăzi.
Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.334/03.07.2017 iar
anunțul privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcție, sunt prezenți
11 consilieri, lipsind dl. consilier Molnar Sorin, dl. consilier Lup Alexandru, dl.
consilier Miclea Ioan și dl. consilier Băiulescu Cristian care sunt în concediu.
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 vă rog să faceți propuneri pentru președintele de
ședință a lunii iulie.
D-na consilier Pasere Alexandrina – îl propun pe dl. consilier Tabacu Traian.
D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot și se votează cu 11 pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.
Dl. consilier Tabacu Traian este invitat să preia conducerea ședinței.
Dl. consilier Tabacu Traian - Bună ziua ! Declar ședința deschisă și supun
aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:
Vă rog să votați.

Se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Tabacu Traian – fiind ședință extraordinară, nu avem avize ale
comisiilor și vom trece direct la discutarea proiectelor de hotărârii propuse.
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea proiectului de investiții
”P.T. amenajare parcare str. Stadionului nr.12”.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Badea Costică – doresc să întreb dacă este pe parcarea existentă?
Dl. primar Cristian Gheorghe – doresc să dau cîteva explicații, deoarece la
evenimente precum sunt cununiile nu sunt locuri suficiente iar la blocul vecin există
un teren care nu are utilitate și care se poate amenaja, se propune să facem 20 de
locuri de parcare care să deservească și personalul primăriei și cetățenii care vin la
primărie.
Intenționăm să nu mai lăsăm să se intre cu mașinile in fata primăriei decît cei
autorizați iar ceilalți să folosească parcarea pe care o vom executa.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 86
Proiect de Hotărâre nr.2 – Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului
Victoria pe anul 2017.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Tabacu Traian –dacă sunt discuții, comisia de buget ?
Dl. consilier Urdea Gheorghe – la partea de venituri s-au încasat 29 mii lei, apoi am
văzut că suntem prea darnici în a prevedea anumite sume pentru proiecte iar după
efectuarea lucrărilor rămân sume excedentare, se propune să renunțăm la ceva
investiții și se propun alte lucrări. Apoi se propune a se utiliza 2.440 mii lei din
fondul de rulment pentru lucrări de investiții, după mine piața ne-a costat prea mult și
comentariile făcute nu s-au șters nici acum și văd că mai insistăm cu piața.
Pentru Casa de Cultură și Clubul Sportiv se știe că bugetele au fost aprobate
doar pentru semestrul I și acum sumele sunt parțial din semestrul II, nu sunt toate
sumele necesare semestrului II.
Dl. consilier Badea Costică – dar știți că la Clubul Sportiv este o rezervă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – la clubul sportiv am pus 50 mii lei, cu speranța că
cei care sunt în consiliul de administrație analizează și găsesc soluții, fac o paranteză
consider și la ora actuală că atât clubul cât și casa de cultură trebuie să atragă
sponsori, în cazul casei de cultură noi am crezut că aducând un manager acesta va
face spectacole care să aducă venituri și care să degreveze bugetul local, am ajuns la
momentul în care suntem anunțați printr-o adresă ce sumă mai au pentru salarii și ce
sumă mai este necesară.
Am cerut o analiză a contractului de manager pentru casa de cultură și am
solicitat din partea managerului să vină cu o informare privind demersurile făcute
pentru îmbunătățirea financiară a activității, deoarece nu se poate să vi doar să spui ce

sumă este necesară pentru salarii. Eu cred că prin desfășurarea unor spectacole și
altor activități se pot obține fonduri.
Ca urmare am venit cu sume care sunt pentru salarii, deoarece avem obligația
asigurării salariilor dar nu sunt sume pentru dezvoltare, aceeași situație este și pentru
clubul sportiv.
Clubul sportiv nu poate începe activitatea sportivă cu banii prevăzuți de noi și
atunci trebuie să luăm o decizie, dacă suportăm toată suma necesară de la buget, dacă
există sponsorizări, dvs. veți decide aceste lucruri.
Dl. consilier Badea Costică – domnule primar nu știu dacă ați fost atent,
domnul Popa a spus că are un miliar, bani vechi, ca fond de rezervă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – cred că s-a înțeles greșit, fituațiile sinanciare
sunt atașate la proiect, poate 10 mii lei din care poate să achite utilitățile dar nu are
sume pentru plata salariilor.
Dl. consilier Badea Costică – iar la casa de cultură, părerea mea este că
trebuie să-i dăm un targhet, să acopere măcar salariile, de restul lucrări aveți dvs.
grijă.
Dl. primar Cristian Gheorghe - are posibilitatea să închirieze spații, poate
administra bunurile existente, sau avem varianta să administrăm noi casa de cultură,
contabilitatea să se desfășoare prin cea a primăriei, desemnăm o persoană să
urmărească și cu asta reducem din cheltuieli.
Prin contractul de management nu este cuprins un target pentru director, dar
avem obligatia de a asigura salariile. Prin consiliile de administrați aveti posibilitatea
să discutați aceste lucruri, să propuneți clauze. Eu credeam că 40% din fondurile
necesare pentru funcționarea casei de cultură și a clubului sportiv vor fi sume atrase
și subvenții dar nu a fost așa.
Dl. consilier Smădu Octavian – am vorbit la Teatru din Sibiu și au spus să-i
contacteze. S-a pus întrebarea cine merge la teatru ? dar avem atâția dascăli în oraș și
noi dacă insistăm și aducem o piesă bună nu cred că nu vine lume.
D-na viceprimar Bratu cristina – a fost piesa O scrisoare pierdută iar intrarea
a fost gratuită și a fost sala goală, din păcate nu vine lumea.
Dl. consilier Badea Costică – punctul meu de vedere este să analizăm și să
vedem cum sunt cheltuiți banii, să-i chemăm în consiliul local pe directorii casei de
cultură și clubului sportiv, această problemă am discutat-o și cu dl Popa, noi am fost
foarte vocali, că un singur sponsor nu poate și când era Virometul la un moment dat
s-a sufocat, un singur sponsor nu poate susține, așa și cu cultura trebuie susținută dar
nu finanțată integral.
Ne puteți spune, pentru lucrări ce valoare are lucrarea de la capela mortuară și
valoarea la lucrarea din piață?
Dl. Tișulescu Sorin – pentru capela mortuară valoarea este de aproximativ
29.000 lei, la amenajare magazie și zonă verde aproape 30.000 lei iar la piață in jur de
120.000 lei.
Dl. primar Cristian Gheorghe – se vor mai pune mese și toate camerele vor fi
igienizate.
Dl. consilier Sanea Daniel – la hala din piață, ce intenții sunt ?
Dl. primar Cristian Gheorghe – vom închide partea de sus și vrem să
amenajăm o sală care se poate inchiria pentru diverse evenimente, va fi dotată cu
bucătărie utilată cu tot ce este necesar.

Am incercat să-i găsim și altă utilitate, am oferit acest spațiu celor de la Sibiu
cu croităria dar au spus că deoarece este la etaj nu îi interesează pentru că le-ar trebui
lift.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 87
Proiect de Hotărâre nr.3 – Privind modificarea art.2, pct.2 din HCL
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.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – după cum știți de la sumele prevăzute pentru
Zilele Orașului s-au tot luat bani pentru diverse printre care și Festivalul de Folk, noi
considerăm că acest festival este o idee bună, fiind oraș de munte folkul ne reprezintă
și atunci hotorârea trebuia modificată cu diminuarea sumelor redistribuite de la Zilele
Orașului.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 88
Dl. consilier Tabacu Traian – având în vedere că nu mai sunt discuții declar
închisă ședința ordinară de astăzi.

PREȘEDINTE
TABACU TRAIAN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA
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Încheiat azi 27.07.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe şedinţa de astăzi. La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri
în funcţie, sunt prezenţi 13 consilieri, ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară. Dl.
consilier Băiulescu Cristian urmează să sosească iar d-na viceprimar Bratu Cristina
este în concediu.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.363/20.07.2017 iar anunţul
privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primariavictoria.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 vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele de
şedinţă a lunii iulie.
D-na consilier Pasere Alexandrina – il propun pe dl. consilier Tabacu Traian.
Dl. consilier Tabacu Traian - Bună ziua ! Declar şedinţa deschisă şi supun
aprobării dumneavoastră :

- procesul verbal din 29.06.2017
Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
- procesul verbal din 06.07.2017
Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
- procesul verbal din 13.07.2017
Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Tabacu Traian – supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Stânea Timotei – doresc să supun atenţiei următoarele aspecte:
am fost invitat să vizitez zona de la intrare in oraş, str. Viitorului şi am avut o
întâlnire cu cetăţenii de acolo care au ridicat câteva probleme:
- Una este legată de curăţenie, am avut o întâlnire cu dl. Baciu, am înţeles că s-a
rezolvat problema;
- O altă solicitare este legată de bănci şi coşurile de gunoi, oamenii doresc ca
băncile să fie remontate, înţeleg că sunt probleme de ordine publică dar au această
solicitare;
- O altă problemă este cea legată de ordinea publică, cetăţenii de acolo –oameni
mai in vărstă se plâng că sunt deranjaţi de către copii, adolescenţi, persoane care
consumă alcool după ore mai târzi. M-au intrebat care este aportul pe care societatea
de pază îl aduc.
Vizavi de acest lucru am mai ridicat o data problema şi aş dori, dacă sunteţi
amabil, să ne puneţi la dispozişie contractul cu această societate să-l cunoaştem şi
noi, dacă colegii nu sunt interesaţi eu solicit o copie pentru a vedea care sunt
responsabilităţile pe care dânşii le au, pentru că spun că nu este problema lor.
Trebuie să se ia act şi atitudine de ceea ce se întâmplă acolo, oamenii sunt
ameninţaţi, înjuraţi, lucruri de acest gen. Am inţeles că au stat de vorbă şi au solicitat
să fie şi presa şi poliţia prezentă, nu ştiu dacă dvs. aţi fost solicitat, eu m-am dus, au
o oarecare nemulţumire şi la adresa poliţiei, eu ştiu că nu este un raport de
subordonare între poliţie şi primărie, dar domnule primar vă rog să aveţi o discuţie cu
comandantul poliţiei să-i aduceţi la cunoştinţă ca cei responsabili să ia atitudine de
ceea ce se întâmplă acolo.
Am întâlnit-o pe d-na Olga Bohatir, cred că o ştiţi şi dvs. pe această femeie, foarte
marcată, plângând, de felul cum este tratată inclusiv de poliţia din localitate, în relaţia
cu fratele ei şi copii care se joacă acolo, eu consider că persoanele in vârstă trebuie să
primească respectul cuvenit şi organele competente să ia act.

Dl. consilier Molnar Sorin – de 10 ani este această problemă.
Dl. consilier Stâne aTimotei - o altă problemă spaţiile de joacă pentru copii
necesită reabilitare, şi cei care utilizează trebuie să fie responsabili, recunosc că şi din
partea lor bunul simţ şi ordinea nu fac casă comună cu cei care locuiesc în anumite
zone.
O altă problemă, ştiu că s-a mai discutat în consiliul local este problema blocului
din str. Oltului, dacă se poate face o izolare, pentru că intr-adevăr este un focar de
infecţie. Ar mai fi respectarea orelor de odihnă, faptul că dau muzica la maxim, in
special persoanele in vârstă au solicitat respectarea acestor ore. Mulţumesc.
D-na consilier Pasere Alexandrina – in privinta locurilor de joacă s-a discutat
dar ar mai fi cum se efectuează controlul comercial la agenţii economici?
Dl. primar Cristian Gheorghe - postul este deocamdată vacant, urmează să se
facă angajări, organigrama a fost avizată de ANFP, o să venim luna viitoare in
consiliu să aprobăm organigrama, iar după aceeia postul poate fi scos la concurs şi
apoi o să avem şi personal, in momentul de faţă atribuţiile de control comercial sunt
delegate altui funcţionar.
D-na consilier Pasere Alexandrina – de ce vă întreb, agenţilor economici trebuie
să le fie atrasă atenţia că au obligaţia să-şi facă curăţenie şi în faţa magazinului. În
zona bl. 5 din piaţă este dezastru, este o mizerie cruntă.
Dl. primar Cristian Gheorghe - şi dvs. in calitate de consilier le-aţi putea atrage
atenţia asupra acestor probleme, la fel ca oricare. Legat de problemele care le-a spus
şi dl. Timotei, v-aş întreba eu : sunteţi în AGA la SC Victoria Parc Industrial, când
veţi rezolva toate aceste probleme?
În legătură cu locurile de joacă, ştiţi că s-au cuprins bani la ultima rectificare de
buget şi urmează ca proiectul să fie pus în executate, toate locurile de joacă vor fi
inspectate şi inventariate toate problemele care sunt, iar până 15 august trebuie să fie
funcţionale.
Ne-a incurcat puţin şi festivalul de folk, forţa de muncă la Parcul industrial este
mică şi ne-am canalizat atenţia către organizarea acestui festival ca să ne putem
mândri de felul cum se va desfăşura.
Dar, aşa cum spune dl. Timotei, am avut o acţiune din partea primăriei, noi am
mers să strângem gunoaiele din zona Viitorului, stăteau în geamuri şi aruncau cu
hârtii să le strângem şi pe acelea. Cred că educaţia trebuie să plece în primul rând de
acasă, apoi de la şcoală, biserică şi de la noi.
Referitor la problema legată de liniştea publică şi contractul de pază, obiectul
acestui contract este de a păzii bunurile din domeniul public şi privat al oraşului,
pentru liniştea şi ordinea publică este competentă poliţia, firma de pază nu are
competenţa de a aplica sancţiuni, obligaţia lor este de a ne sesiza pe noi sau poliţia
după caz. Liniştea şi ordinea publică este de competenţa poliţiei care poate fi sesizată
atât prin apelul de urgenţă 112 cât şi de către ei din oficiu.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu d-na Olga, de 10 ani sunt probleme pe care noi le
ştim dar nu vrem să de detaliem acum, că nu este cazul, deci trebuie în primul rând să
aibă grijă de fratele ei ca el să nu creeze precedente şi să nu provoace copii. Şi astăzi
a fost d-na Olga la noi şi aşteaptă să se găsească o soluţie pentru îmbunătăţirea
situaţiei existente. Dânsa aşteaptă să dăm noi amenzi la copii şi la părinţi, noi nu
suntem pentru aceasta.
s-a spus de necesitatea reparaţiei băncilor, se vor repara , s-a spus de amenajarea
locurilor de joacă pentru copii, se vor amenaja, vom pune la dispoziţie contractul

firmei de pază să se poată şti care sunt obligaţiile firmei ori dacă nu sunte-ţi
mulţumiţi de clauzele din contract acesta se poate îmbunătăţii, dar trebuie să ne
gândim la nişte limite, dl. director Badea poate să spună că are paza în subordine,
păzeşte un bun dar nu poate să aplice sancţiuni, nu poate să reţină persoana.
Dl. consilier Badea Costică – aşa este.
Dl. primar Cristian Gheorghe – deci nu se poate aştepta de la noi să facem
lucruri pe care nu le avem în atribuţii, dacă aveam poliţie locală atunci lucrurile se
schimbau.
Tot ce s-a spus se va face dar să nu uităm că de 6 ani lucrăm in continuu, iar
băncile arată la fel, după o jumătate de oră după ce se repară sunt din nou stricate.
Referitor la blocul de pe str. Oltului,am sesizat şi garda de mediu, a fost la blocul
respectiv, societatea care administrează blocul este de la Sibiu şi este in reorganizare,
iar ce se poate face cu blocul respectiv este să se vândă. Am făcut o ofertă de
cumpărare un miliard lei vechi fără tva, care credem că este corect şi ei ne-au cerut 9
miliadre, am explicat că nu ne permitem să dăm această sumă, deoarece in primul
rând trebuie verificată structura de rezistenţă, expertiză şi dacă blocul mai poate fi
folosit atunci consiliul local il poate achiziţiona.
Dl. consilier Stânea Timotei –nu aveţi o pârghie prin care să-i determinaţi să-l
izoleze? Cel puţin parterul.
Dl. primar Cristian Gheorghe – singurul lucru pe care-l putem face este să-l
cumpărăm şi apoi să-l protejăm.
Dl. consilier Stânea Timotei – efectiv nicio pârghie prin care să poată fi
constrânşi?
Dl. primar Cristian Gheorghe – poate confirma d-na secretar câte demersuri sau făcut in acest sens, am făcut adrese, am consultat avocat ca să-i dăm in judecată şi
a spus că nu are cu cine să se lupte deoarece sunt în reorganizare.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – ultima adresă trimisă a fost către
administratorul judiciar iar răspunsul a fost că a pus în vedere societăţii faptul că este
obligată să prevadă sume pentru igienizarea şi izolarea imobilului respectiv, altfel pot
fi traşi la răspundere de organele abilitate, adresă pe care ne-a inaintat-o şi nouă. Dar
fiind în faza de reorganizare dacă primesc sancţiuni acestea se suspendă până se
redresează iar dacă sunt acţionaţi in instantă actiunile se suspendă de asemenea.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă se întâmplă ceva va răspunde societatea
respectivă noi nu putem interveni in cazul unui bun privat.
D-na consilier Pasere Alexandrina –am sesizat că după asfaltarea pieţei nu
există pubele pentru gunoi şi sunt fel şi fel de ambalaje.
Dl. primar Cristian Gheorghe – piaţa este in reamenajare, dacă aţi observat prin
oraş se montează coşuri de gunoi şi vor fi puse şi in piaţă, nu am mai fost de acord să
facem lucrurile provizoriu, dimineaţa merg muncitorii şi dacă este nevoie curăţă până
vom face ca totul să fie de calitate, până săptămâna viitoare vor fi montate.
D-na consilier Pasere Alexandrina - şi incă o sesizare de la cetăţeni, la ghena de
gunoi din spatele blocului 7 pe str.Albota, atunci când plouă se face noroi.
Dl. primar Cristian Gheorghe –cunoaştem problema o să amenajăm şi zona
respectivă, dar noi am încercat ca toate societăţile comerciale să depoziteze gunoiul
acolo unde este terenul imprejmuit pentru târg, nu le convine dar problema este că nu
au contractele aşa cum ar trebui să le aibă.

Dl. consilier Lup Alexandru –doresc să spun că apreciez pozitiv lucrările care se
fac în oraş, am spus şi data trecută, altă dată am criticat, chiar sunt mulţumit de felul
cum au decurs anul acesta lucrările de investiţii şi reparaţii.
Cum chiar să tot criticăm piaţa? cum arăta piaţa şi cum arată? iertaţi-mă dar mi se
pare că dorim să găsim nod în papură, după părerea mea s-a făcut zona pieţei foarte
bine, ceea ce ar mai trebui făcut, dl. primar ar fi să creem o modalitate să determinăm
comercianţii să folosească hala.
Dl. primar Cristian Gheorghe – urmărim acest lucru, acum avem schela in hala
dar dorim să facem tarabe pe partea din spate şi să existe o continuitate cu hala
Dl. consilier Lup Alexandru – acum că mai sunt cei cu asfaltările in oraş şi dacă
ar mai fi bani putem discuta în continuare despre trotuarele din zona pieţei care ar
trebui asfaltate, sunt cu beton şi sunt degradate, in limita in care sunt bani eu aş zice
să se facă un inventar al acestora şi să se analizeze ce se poate face.
Dl. primar Cristian Gheorghe -ştim care sunt, dar să nu uităm că procentul de
colectare este de 63%, am dori să facem multe dar trebuie să aşteptăm sursa de
finanţare. Dacă mai sunt bani putem in septembrie să mai executăm nişte lucrări.
Dl. consilier Badea Costică – doresc să ridic problema câinilor comunitari, am
văzut şi astăzi câini cu laţ de gât gen capcană, in zona pieţei, in zona Victoriei, aş dori
să întreb dacă aveţi contract de ecarisaj şi anul acesta?
Dl. primar Cristian Gheorghe – chiar acum 5 zile am semnat factura pentru 15
câini prinşi, contractul este in termen, dar chiar dacă avem contract şi prindem 30-40
câini raportat la 2-3 luni înapoi sunt 100.
Dl. consilier Badea Costică – vreau să mai intreb cu iarba din anumite zone cum
aţi formulat comanda către parcul industrial pentru a executa aceste lucrări.
Dl. primar Cristian Gheorghe – este calculată pe mp, prin hotarare este stabilit
preţul / mp. Noi vedem care străzi ar trebui cosite şi facem comanda.
Astăzi am primit control de la DSP pentru capelă şi cimitir, a fost bine, la capelă a
fost in ordine totul iar la cimitir ne-au lăsat ca măsură montarea de pubele pe culori şi
colectare separată şi acestea să fie ingrădite.
Dl. consilier Badea Costică – aş mai avea o rugăminte, dacă aţi putea prezenta o
situaţie cu datornicii, la bugetul local atât persoane fizice cât şi societăţi ca să
incercăm şi noi să luăm legătura cu societăţile comerciale, să discutăm cu persoanele
fizice să vedem care este adevăratul motiv şi să venim cu alte măsuri de-a colecta
aceşti bani care sunt necesari pentru comunitate.
Dl. primar Cristian Gheorghe – desigur, o putem pune la dispoziţie pe e-mail, ar
fi foarte bine că degeaba facem notificări că nimeni nu mai au efect, am trecut la altă
etapă, am pus sechestru şi pe apartamente iar dacă nu plătesc le executăm silit.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de
apartamentare a imobilului din str.Muncii nr.7 înscris în CF 100461 nr.cad.100461, imobil
ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 91
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea vânzării directe în temeiul art.8 din
Legea 15/2003 către dl.Arizescu Eduard Paul a terenului de 300 mp, înscris în CF 100755
nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/49
nr.cad.70
situat
în
str.Lalelelor nr.5, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.92
Proiect de Hotărâre nr.3 – Cu privire la aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită pe
durata existenţei locuinţe a două parcele de teren în suprafaţă de 300 mp fiecare situată
în str.Narciselor nr.8 şi str.Crinului nr.11, pentru construcţia unei locuinţe proprietate
personală în condiţiile Legii 15/2003 republicată.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 93.
Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la aprobarea încheierii unei convenţiei-cadru între
Or.Victoria şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA pentru
executarea lucrărilor necesare în vederea, reparaţiilor la conducta de transpost gaze
naturale “Victoria – Făgăraş 10” în condiţiile prevăzute de HG 1240/2012.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 – ci discuţii , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică - şi pe terenul nostru au făcut reparaţii iar
pretenţia a fost să aducă terenul la starea iniţială.
Dl. primar Cristian Gheorghe – da, vor plăti şi o taxă.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 94.
Proiect de Hotărâre nr. 5– Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de comodat
între Or.Victoria şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov,
pentru bunuri proprietate publică, pe o prioadă 10 ani , pentru imobilul Grădiniţa nr.3
(S+P+1)
şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF 100642
nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF
100637nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or.Victoria str.Stadionului nr.22, cu destinaţia

organizare şi funcţionare centru de zi şi/sau centru de consiliere în condiţiile prevăzute de
Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 – cu discuţii , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Stânea Timotei – acest imobil a fost solicitat şi de scoala
specială, probabil că nu au obţinut o hotărâre in acest sens de la consiliul judeţean şi
acum DGAS este cea care solicită spaţiul respectiv.
Am câteva intrebări, una este legată de faptul că dânşii doresc să deschidă un
centru de zi sau de consiliere, nu am găsit in material care sunt persoanele tintă, cui i
se adresează.
Dl. primar Cristian Gheorghe- în primul rând se adresează copiilor din
centrul de plasament, prin acest centru de zi se doreste ca tinerii să poată să
desfăşoare diverse activităţi pe linie de sport, cultură şi socială dar in acelaşi timp
poate merge oricare persoană care doreşte. Legat de solicitarea scolii speciale, noi am
fost de acord de fiecare dată, urma să facă un deviz dar când au văzut la ce sume se
ridică nu au obţinut bani, dar sunt tot sub consiliul judetean.
Pentru acest centru de zi doreau jumătate din imobil dar m-am opus pentru că
ei reabilitau jumătate şi atunci nu au avut de ales. Ne-am bucurat pentru acest lucru
deoarece deşi această clădire a funcţionat ca şcoală generală la momentul actual nu
prea arată bine.
Am mai oferit această clădire unor investitori care doresc să deschidă o
croitorie, dar nu le-a plăcut, ne-au soliciat să facem noi renovarea clădirii dar atunci
ei nu mai vin cu nicio investiţie.
Clădirea se va da cu contract de comodat pe 10 ani dar cu condiţia să nu
schimbe destinaţia construcţiei.
Dl. consilier Stânea Timotei – s-a luat în calcul să se poată inchiria? Ei
solicită darea in administrare gratuită deşi legea permite consiliului local să o
inchirieze.
Dl. primar Cristian Gheorghe – da este permisă şi vânzarea dar dacă dvs.
cereţi 1 leu este posibil să nu vină şi atunci şi proiectul pică, nimeni nu a spus că nu
se poate.
Dl. consilier Stânea Timotei –acesta nu este un criteriu ca să acordăm
folosinţa gratuită pe motivul că nu mai vin şi atunci consiliul local este pus la colţ de
fiecare dată.
Dl. primar Cristian Gheorghe –dl. consilier dvs. sunteţi mai nou dar sediul
politiei s-a dat gratuit, sediul finanţelor publice s-a dat gratuit, s-au dat anumite
clădiri gratuit pentru a facilita anumite servicii pentru populaţia oraşului. Prin centru
de zi se creează locuri de muncă şi anumite servicii pentru populaţie şi noi venim să
cerem bani? cum doriţi.
Dl. consilier Stânea Timotei – tocmai pentru acest lucru cei care au obţinut
facilităţi trebuie să-şi facă treaba, politia, cei de la casa de copii, etc.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.95.

Proiect de Hotărâre nr. 6– privind

constituirea Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al acesteia.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Tabacu Traian – vă rugăm să faceţi propuneri.
Dl. consilier Ivan Adrian – îl propun de dl. consilier Stanea Daniel şi pe dl.
consilier Stânea Timotei
D-na consilier Niţu Monica – îi propun pe dl. Lup Alexandru
Dl. consilier Badea Costică – o propun pe d-na Saftiuc Adriana

-

Dl. consilier Tabacu Traian – se supune la vot şi se votează cu :
dl. consilier Stanea Daniel : 12 voturi pentru, 1 abţinere, o împotrivă
dl. Stânea Timotei: 9 voturi pentru, 4 abţineri, o împotrivă
dl. Lup Alexandru: 11 voturi pentru, 2 abţineri, o împotrivă
d-na Saftiuc Adriana: 7 voturi pentru, 6 abţineri, o împotrivă

Dl. consilier Tabacu Traian – având în vedere că ne trebuie 3 membrii din
comisia tehnică de amenajare a teritoriului şi urbanism vor face parte dl. consilier
Stanea Daniel, dl. consilier Stânea Timotei şi dl. consilier Lup Alexandru.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 96.
Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la completarea art.85 din Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Victoria prin introducerea unui nou alineat
2^1

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 95.
Proiect de Hotărâre nr. 8– Privind stabilirea indemnizaţiei maxime lunare de care
beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru – propun un procent de 10%
Dl. consilier Tabacu Traian – se supune la vot propunerea făcută şi se
votează cu : 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu am discutat cu d-na secretar despre acest
proiect dar ar trebui informată toată lumea.

D-na secretar Tocoaie Gabriela –atât regulamentul cât şi Legea nr.393/2004
prevede faptul că pentru o sedintă de consiliu şi două şedinţe de comisii consilierii
beneficiază de indemnizaţie de 5% din indemnizaţia primarului. Legea nr.153/2017
stabileste indemnizaţia consilierilor în procent de până la 10% din indemnizaţia
primarului pentru numărul maxim de şedinţe, adică o sedintă de consiliu şi două
şedinţe de comisii. Având în vedere că este până la 10% din indemnizaţia primarului
s-a iniţiat proiect de hotărâre pentru stabilirea procentului.
Dl. consilier Badea Costică - şedinţele extraordinare nu sunt bonificate?
D-na secretar Tocoaie Gabriela –legea prevede o sedintă de consiliu şi două
şedinţe de comisii.
Dl. consilier Lup Alexandru – făcând nişte simulări cu 10% rămân banii pe
care-i avem acum.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută şi se adoptă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.96 .
Proiect de Hotărâre nr. 9– Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Casei de Cultură Victoria

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 – cu discuţii , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – da, am citit acel regulament şi am avut o
discuţie, era şi dl. primar de faţă, cei de la casa de cultură nu au o obligaţie pentru ei
şi vreau să vin cu un amendament prin care să propun ca să aducă surse de finanţare
de 40% din bugetul alcătuit pe anul respectiv. Adică 60% să se acorde de la consiliul
local iar 40% să fie contribuţia lor. Atât la sport cât si la casa de cultură in afara de
banii alocati de la consiliu local nu sunt alte sume atrase, se fac angajări pe anumite
activităţi dar venituri proprii nu pot să-şi asigure.
D-na secretar Tocoaie Gabriela –având în vedere că este un regulament de
organizare şi funcţionare, amendamentul dvs. ar face obiectul unui act adiţional la
contractul de management. În ROF nu putem să punem un target pentru director, in
regulament este cuprinsă organizarea şi funcţionarea instituţiei pe baza organigramei,
este o prezentare a organigramei şi atribuţiile fiecărei funcţie din organigrama
respectivă. Amendamentul dvs. poate să facă obiectul unui act aditional la contractul
de management al directorului.
Dl. consilier Badea Costică – dar nu se poate in acest proiect de hotărâre?
D-na secretar Tocoaie Gabriela –aşa este, eventual iniţiat un alt proiect de
hotărâre, sau in cadrul evaluării anuale a directorului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – momentan nu are nici Consiliul
administrativ, după ce va avea stabilit consiliu care va analiza situaţia financiară vom
putea stabili acestea printr-un act adiţional.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 97.
Proiect de Hotărâre nr. 10– cu privire la stabilirea componenţei Consiliului administrativ
şi Consiliului de specialitate al Casei de Cultură Victoria.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 98.
Proiect de Hotărâre nr. 11– Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C
Drăguşanu” Victoria, Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” şi Grădiniţa cu Program Prelungit
nr.1 Victoria.

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 99.
III. DIVERSE
1. Raportul privind activitatea desfăşurat de asistenţii personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semestrul I al anului 2017.
S-a luat la cunoştinţă.
2. Raportul privind situaţiile financiare pe anul 2016 din cadrul instituţiei Casa de
Cultură pe anul 2016.
S-a luat la cunoştinţă
3. Informare privind costurile pentru amenajare Aleea de Promenadă, precum şi
lucrările suplimentare efectuate pentru aceasta.
S-a luat la cunoştinţă

Dl. consilier Tabacu Traian –vă mulţumesc de participare şi declar închisă
şedinţa ordinară de astăzi.

PREŞEDINTE
TABACU TRAIAN

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 31.07.2017 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe şedinţa extraordinară de astăzi.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.386/27.08.2017 iar
anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primariavictoria.ro.
La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
12 consilieri, lipsind dl. consilier Băiulescu Cristian, dl. consilier Molnar Sorin, d-na
consilier Bratu Cristina care sunt în concediu.
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 –preşedinte de şedinţă al lunii iulie este dl.
consilier Tabacu Traian pe care îl invităm să preia consucerea şedinţei.
Dl. consilier Tabacu Traian - Bună ziua ! Declar şedinţa deschisă şi supun
aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:

Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Tabacu Traian – fiind şedinţă extraordinară, nu avem avize ale
comisiilor şi vom trece direct la discutarea proiectului de hotărârii propuse.
Proiect de Hotărâre nr.1 Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului
Victoria pe anul 2017.
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Lup Alexandru – am văzut că rectificarea bugetară se propune
datorită suplimentării veniturilor din valorificarea unor bunuri în sumă de 25 mii lei,
de asemenea se propune modificarea listei de investiţii prin suplimentarea unei sume
la lucrarea de amenajare parcare Albota, Teilor şi Pieţii precum şi introducerea unor
achiziţii.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat şi se adoptă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 101
Proiect de Hotărâre nr.2- Privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 şi
stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Victoria şi al serviciilor
publice subordonate.
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – stabilirea salariilor lunare s-a făcut cu
consultarea reprezentanţiilor sindicatului.
Principiul pe care s-a mers a fost păstrarea salariilor mai mari şi ajustarea
salariilor mici, incadrarea salariilor mici era între 1.700 -2.300 lei, salariu brut şi s-au
adus la un prag de aproximativ 3000 lei pentru a avea un venit net in jur de 2000 lei.
In rest având în vedere că majoritatea sunt la nivel maxim nu vor mai fi creşteri cu
cheltuielile pe salarii. A fost o creştere anul trecut cu 25%, dată printr-o ordonanţă de
urgenţă, pentru personalului de la asistenţă socială, iar 15 % celorlalţi angajati şi
atunci s-au putut aduce salariile la acelaşi nivel cu asistenţa socială.
Dl. consilier Lup Alexandru – este atributul ordonatorului de credite să
stabilească salariile.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat şi se adoptă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 102
Dl. consilier Tabacu Traian – având în vedere că nu mai sunt discuţii declar
închisă şedinţa de astăzi şi vă mulţumesc pentru participare.
PREŞEDINTE
TABACU TRAIAN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

