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PROCES VERBAL

Încheiat azi 04.08.2017 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.459/03.08.2017 iar
anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
21 consilieri, lipsind dl. consilier Băiulescu Cristian, dl. consilier Urdea Gheorghe, dna 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 – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele de
şedinţă a lunii august.
Dl. consilier Lup Alexandru – îl propun pe dl. consilier Badea Costică.

D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot şi se votează cu 12 pentru,
niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Badea Costică este invitat să preia conducerea şedinţei.
Dl. consilier Badea Costică - 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 Badea Costică –fiind şedinţă de indată nu avem avize ale
comisiilor şi vom trece direct la discutarea proiectului de hotărârii propuse.
Proiect de Hotărâre nr.1 – Proiect de Hotărâre nr.1- PRIVIND HOTĂRÂREA
DE APROBARE A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ŞI DE
APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT:Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km
0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 şi DJ 105 P km 0+000 - 3+800
Axa prioritară 6 :Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
Prioritatea de Investitii 6.1. Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor
secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Judeţene

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Badea Costică – dacă sunt discuţii pe tema propusă?
Dl. consilier Lup alexandru – este o aprobare de principiu practic, intrucţt noi
nu contribuim cu sume la această modernizare de drum, eu propun să aprobăm, au
mai fost hotărâri aprobate pe această temă.
Dl. consilier Badea Costică – da ne ajută li la deszăpezire şi la economisirea
banilor publici de la bugetul local, este numai un avantaj dacă nu ne implică cu
cheltuieli suplimentare. Numai să fie reparat, am văzut că a fost peticit in zonele
Viştea-Drăguş.
Dl. consilier Miclea Ioan – proiectul este de 32 milioane de euro,
Dl. consilier Stanea Daniel – aveţi idee când începe lucrarea?
D-na Tocoaie Gabriela – deocamdată sunt la faza de precontractare.
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. 102
Dl. consilier Badea Costică – având în vedere că nu mai sunt discuţii declar
închisă şedinţa de astăzi şi vă mulţumesc pentru participare.
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