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PROCES VERBAL

Încheiat azi 25.09.2017 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.528/21.09.2017 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
12 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este staturară, lipsesc dl. consilier Molnar
Sorin, d-na consilier Nițu Monica, dl. consilier Stînea Timotei-Valentin.
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 septembrie.
Dl. consilier Badea Costică – îl propun pe dl. consilier Urdea Gheorghe.

D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot și se votează cu 12 pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.
Dl. consilier Urdea Gheorghe este invitat să preia conducerea ședinței.
Dl. consilier Urdea Gheorghe - Bună ziua ! Declar ședința deschisă și supun
aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – pe ordinea de zi avem două proiecte de
hotărâri respectiv :
Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea rectificării bugetului
Oraşului Victoria pe anul 2017.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – dacă sunt discuții ?
D-na viceprimar Bratu Cristina- pentru rectificarea bugetară, nu sunt
venituri suplimentare și ca urmare din veniturile pe care le avem sumele sunt
redistribuite. Unul din motive este unirea grădiniței cu colegiu și cel de-al doilea este
legat de solicitarea liceului teoretic pentru reparații, noi ne-am propus să renunțăm la
unele lucrări pentru a aloca bani pentru liceu, fac și amendament în acest sens,
- se renunta la 18.000 lei – care era alocată pentru mobilier de birou (scaune,
birouri, dulapuri, cuiere) Primaria Victoria.
- se renunta la 5.000 lei – care erau alocați pentru becuri si corpuri de
iluminat.
- se renunta la 10.000 lei – care erau alocați pentru igienizare si reamenajare
ghene de gunoi, ramanand 20.000 lei.
- se renunta la 10.000 lei – care erau alocați pentru reparatii drum acces din
str. Cimistilor, zona Case de Vacanta
Pentru că nu sunt bani și școlile au insistat că au nevoie de reparații nu aveam
de unde să luăm bani și atunci propunem să renunțăm și la acel drum până in
primăvară.
În urma solicitărilor făcute de școlii propunem introducerea următoarelor
lucrări:
– Zugraveli, parchetare, inlocuit ferestre PVC si reparatii scari corp G Liceul
Teoretic I.C. Dragusanu – 20.000 lei inclusiv TVA.
– Reparatii prin zugraveli si vopsitorii etaj I Liceul Teoretic I.C. Dragusanu –
12.000 lei inclusiv TVA.
– Reparatii Cos Centrala Termica corp G Liceul Teoretic I.C. Dragusanu –
6.000 lei inclusiv TVA.
– Confectionare suporti lampi stradale – 5.000 lei inclusiv TVA .
Deci se renunță la lucrări în sumă de 43 mii lei și se suplimentează pentru
lucrările propuse cu aceiași sumă.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – trebuie vorbit cu dl. profesor Mușat, pentru
sala de sport de la liceul teoretic.
D-na viceprimar Bratu Cristina – nu avem solicitare în acest sens, pentru
școli s-au alocat anul acesta foarte mulți bani, dacă este o urgență și o necesitate și se

vor mai găsi resurse pe reparații, vor mai fi rectificări. Deocamdată am renunțat la tot
ce am putut pentru alocarea sumelor către liceul teoretic, deci toți banii se duc acolo.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – comisia pentru sănătate învățământ și
cultură vă mulțumește.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu sunt împotriva acestei rectificări, dar
trebuie pregătită mai bine, se modifică ce ne-ați propus aici, dar întrebarea mea este
următoarea: școlile când au făcut aceste solicitări? Mă deranjează stilul acesta, au
venit in luna octombrie, putem spune octombrie, cu solicitări pentru bani, ori știm că
reparatii și modernizări pentru scoli se fac în timpul vacanței, urmând ca la începerea
școlii să fie gata. Apar o serie de lucrări pe care le-ați spus și întreb : când au fost
solicitate?
D-na viceprimar Bratu Cristina –pot să vă spun că săptămâna trecută
dl.Morlova a venit cu solicitări, solicitări efective au avut la inceputul anului când au
venit cu lista de reparatii pentru care s-au alocat fonduri, dl. Tișulescu vă poate spune
mai multe.
Dl. Tișulescu Sorin – ultimile adrese la care se face referire sunt din
08.09.2017 și din 30.08.2017.
Dl. consilier Lup Alexandru – în principiu nu sunt de acord să luăm bani de la
reparatiile orașului și să dăm la școli în stilul acesta. Este corect ca școala să ceară
primăriei, să prevadă o listă de lucrări din care să vedem ce putem asigura, dar acum
venim și spunem că nu avem bani de reparații deoarece dăm banii la scoală. Nu agrez
stilul acesta de lucru, deci eu îmi rezerv dreptul să fiu de acord sau nu.
Dl. consilier Băiulescu Cristian -și eu sunt de acord cu ceea ce spune dl.
consilier Lup, trebuie să ajutăm școlile dar în viitor trebuie ca in luna iunie să avem
hărtia cu ce trebuie făcut în școli pentru a se putea lucra in cele trei luni de vacanță.
Anul trecut s-a intâmplat la fel și nu este corect trebuie să avem scoli puse la punct
până la mobilier, nu se poate ca Victoria să nu aibă așa ceva.
Dl. consilier Smădu Octavian – după sedinta trecută, când dl. doctor a
abordat această problemă, m-am dus la școală, la sala de clasă de care a vorbit, intradevăr se umflă parchetul și este miros de mucegai. Când se face o lucrare este un
director, administrator, comitet de părinți, cine răspunde de lucrare, păi dacă se scoate
acum parchetul și se toarnă șapă aceasta nu se mai usucă până la anul.
Cosul de la centrala termică se vede că este degradat, dar să faci lucrarea in
octombrie nu știu cât va ține, lucrările trebuie să se facă vara.
D-na viceprimar Bratu Cristina – la inceputul anului au solicitat o sumă, iși
estimează cheltuielile, sumele alocate s-au cheltuit fără să se rezolve aceste probleme,
acum vin suplimentar și solicită.
Dl. consilier Badea Costică – doresc să intreb executivul dacă a fost să vadă
necesitatea cheltuirii acestor bani. Mi-aduc aminte că s-a mai reparat acoperisul și in
luna decembrie și a ținut tot așa cum se fac lucrările acum. Și intr-adevăr au fost
lucrări gândite cum este reabilitare str. Chimiștilor, unde carosabilul este deteriorat.
Dar acolo nu sunt agenți electorali.
D-na viceprimar Bratu Cristina – nu are treabă cu agenții electorali, am pus
interesul copiilor inaintea altor lucrări, considerăm că în luna octombrie se mai pot
face lucrări și parchetul din unele clase trebuie reparat.
Dl. consilier Lup Alexandru – aceste lucrări de reparații trebuie gândite în
mod unitar, e foarte ușor să vi să ceri bani, nu imi dati bani nu fac școală, nu este

corect acest punct de vedere. Spuneți că la Vistea școlile s-au reparat, nu s-au reparat
de la bugetul de la Viștea.
Trebuie gândit unitar, anul acesta vreau să fac aceste lucrări, primesc atâția
bani, iar la anul imi propun alte lucrări, nu sunt de acord cum se lucrează. Este vorba
de o strategie, dacă cineva gândește asa suntem de acord să-i dăm tot sprijinul.
D-na consilier Saftiuc Adriana – cu ani in urmă erau mai multi copii, nu le
mai ajung sălile de clasă ca să aibă săli de clasă decente? In momentul in care se
termină cursurile trebuie să faci o inspectie și să sti ce priorități sunt, ori dacă se
pleacă in concediu și vi in septembrie ...
D-na viceprimar Bratu Cristina – toate clasele sunt ocupate, nu există spații
libere, diferenta este că era ciclul unu și ciclul doi.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – trebuie totuși să punem ca prioritate binele
copiilor chiar dacă nu s-a lucrat cu multă judecată. Dacă in primării și alte instituții sau putut face angajări, in scoli și spitale nu s-au putut face angajări, nu au
administrator, trebuia eu ca medic să mă pricep la centrale termice, il chemam pe dl.
Lup pentru partea tehnică sau pe dl. Badea pentru partea judidică, este inadmisibil.
D-na viceprimar Bratu Cristina –tocmai din acest motiv am preluat partea de
achizitii, administrator au dar ideea este că trebuie să prevadă din timp ce este
necesar.
Dl. consilier Stanea Daniel – făcând parte din comisia de receptie a lucrărilor
am luat la pas instituțiile școlare, bani de investit in scoli trebuie foarte multi,
picturile din sălile de clasă sunt deteriorate, sălile arată , așa cum arată. Dl. Morlova
spunea că a cerut doar strictul necesar pentru obținerea autorizațiilor necesare
funcționării.
D-na viceprimar Bratu Cristina – sumele alocate nu au fost mici, ba chiar
sunt mari, in fiecare an au fost alocați bani.
Dl. consilier Badea Costică – dacă nu ridica dl. Băiulescu problema nu se
vedea, este vina directorului nu mai are interes, nu mai are copii la școală, poate dacă
nu se ducea dl. Băiulescu să vadă in ce condiții invată fata dânsului eu sau dl. Lup nu
mergem că nu mai avem copii la școală, asta este menirea directorului, că de asta ia o
grămadă de bani, și o să sesizez și inspectoratul școlar, să vină să vadă, nu să
aruncăm bani.
Dl. consilier Tabacu Traian – nu pot fi chemati in primăvară să spună care
sunt problemele?
D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt chemați, dacă vă amintiți inaintea
aprobării bugetului se face o ședință publică unde directorii de școli nici măcar nu au
venit, singura a fost directoarea de la gădiniță. La dezbaterea bugetului fiecare își
susține punctul de vedere, mai modificăm și apoi venim in consiliu, legea chiar ne
obligă și facem dezbatere publică anual.
Dl. consilier Urdea Gheorghe - Dacă este cazul să repet ceea ce am propus
este o listă la ceea ce se renunță și o listă de reparații care se propune, dacă nu
supunem la vot amendamentul d-nei viceprimar.
D-na viceprimar Bratu Cristina – aș vrea să mai fac un amendament și pe
investiții pentru că am primit de la ISO MEDIU BRAȘOV o adresă prin care ne
informează că in urma intâlnirii cu ministrul mediului trebuie să actualizăm SF-ul
pentru inchidere depozit, deoarece prin ISO MEDIU prin consiliul județean va
solicita fonduri europene. Noi avem documentația actualizată dar SF –ul nu pentru că
se discuta inchiderea din fonduri propri și atunci vă propun să fiti de acord cu

introducerea unei noi pozitii pe lista de investitii: Intocmire S.F. Inchidere rampa de
depozitare a deseurilor oras Victoria, inclusiv obtinere avize , sumă necesară - 50.000
lei inclusiv TVA
Aceasta suma se va aloca din pozitia – Lucrari de inchidere rampa de
depozitare a deseurilor menajere oras Victoria, respectiv din 480.000 lei inclusiv
TVA raman 430.000 lei inclusiv TVA.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – amendamentul formulat este următorul:
1. Lucrari de investitii:
1. Se introduce in planul de investitii o noua pozitie reprezentand – Intocmire
S.F. Inchidere rampa de depozitare a deseurilor oras Victoria, inclusiv obtinere
avize - 50.000 lei inclusiv TVA.
2. Lucrari de reparatii, servicii si produse:
1. Se renunta la 18.000 lei – Mobilier de birou (scaune, birouri, dulapuri,
cuiere) Primaria Victoria.
2. Se renunta la 5.000 lei – Becuri si corpuri de iluminat.
3. Se renunta la 10.000 lei – Igienizare si reamenajare ghene de gunoi,
ramanand 20.000 lei.
4. Se renunta la 10.000 lei – Reparatii drum acces din str. Cimistilor, zona Case
de Vacanta
TOTAL RENUNTARI Lucrari de reparatii, servicii si produse: 43.000 lei
inclusiv TVA.
1. Se introduce lucrarea – Zugraveli, parchetare, inlocuit ferestre PVC si
reparatii scari corp G Liceul Teoretic I.C. Dragusanu – 20.000 lei inclusiv
TVA.
2. Se introduce lucrarea – Reparatii prin zugraveli si vopsitorii etaj I Liceul
Teoretic I.C. Dragusanu – 12.000 lei inclusiv TVA.
3. Se introduce lucrarea – Reparatii Cos Centrala Termica corp G Liceul
Teoretic I.C. Dragusanu – 6.000 lei inclusiv TVA.
4. Se introduce lucrarea – Confectionare suporti lampi stradale – 5.000 lei
inclusiv TVA .
Total suplimentare reparațiii: 43.000 lei inclusiv TVA.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- supunem la vot amendamentul formulat:
- se adoptă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 109
Proiect de Hotărâre nr.2 – Privind validarea modificărilor prevăzute în
Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 526/21.09.2017 – cu privire la
aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 110
Dl. consilier Urdea Gheorghe – având în vedere că nu mai sunt discuții declar
închisă ședința extraordinară de astăzi.

PREȘEDINTE
URDEA GHEORGHE
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 28.09.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretarTocoaieGabriela–Buna ziua !Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința ordinară de astăzi.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.525/21.09.2017 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
15 consilieri, ceea ce inseamnă că ședința este statutară.
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-nasecretarTocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local președinte de ședință a lunii septembrie este dl.
consilier Urdea Gheorghe, pe care îl invităm să preia conducerea ședinței.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- Bună seara ! Declar ședința deschisă și supun
aprobării dumneavoastră :
- procesul verbal din 31.07.2017
Vă rog să votați.

Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilierUrdea Gheorghe– supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Lup Alexandru – supun atenției o problemă pe care au ridicat-o
cetățenii de vârsta mea, nu este o interpelare ci o situație de fapt, între

blocuri nu cosește societatea pe care o avem, sunt mulți în vârstă și femei
văduve care nu au posibilitatea, fizic, să întrețină zona dintre blocuri, au
ridicat această problemă de mai multe ori, eu o aduc la cunoștința dvs.
Părerea mea este că ar trebui să prevedem pentru anul viitor mai
mulți bani pentru acest lucru și să suplimentăm numărul persoanelor de la
Parc Industrial care se ocupă de zonele verzi.
A devenit o problemă reală nu mai interesează pe nimeni iarba din
jur, înainte mai coseau cei care aveau animale, iar oamenii in vârstă nu mai
pot curața iarba dintre blocuri. Mulțumesc.
D-na viceprimar Bratu Cristina – noi avem un regulament de
gospodărire care spune că proprietarii sunt obligați să intrețină zona din
jurul locuinței este o obligație atât a celor care locuiesc la case cât și a
celor care locuiesc la blocuri.
In orașele mari sunt asociațiile de proprietari care întrețin spațiile
verzi, la noi veșnica problemă, nu avem asociații, cu aceiași problemă ne
confruntăm și cu cei de la case, noi in limita posibilităților cosim și aceste
spații.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – acest regulament este aprobat de consiliul
local și este cuprinsă obligația de a intreține spatiul din jurul imobilelor, mai mult
decât atât societatea poate contra cost să execute lucrarea, dar nimeni nu dorește să
plătească toată lumea vrea gratuit. La 200 ha nu știu dacă cineva ar putea cuprinde tot
și atunci unde este cazul trebuie să curețe și cetățenii.
Dl. consilier Lup Alexandru – sunt cetățeni care nu mai pot să facă aceste
lucrări, sunt foarte multe apartamente goale.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – se poate modifica regulamentul și atunci să
acoperim noi tot orașul, dar nu cred că este posibil. De câte ori am avut solicitări am
intrat și am cosit.
D-na viceprimar Bratu Cristina –oricum sumele care se cheltuie pe zone
verzi sunt sume destul de mari, in vară am cerut oferte de la alții pentru că nu mai
făceam față cu iarba și am primit oferte cu prețuri de 3 ori mai mari decât cele
practicate de SC Victoria Parc Industrial SRL. Chiar și la aceste prețuri mici plătim
peste 100.000 lei numai pe tuns iarba.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – are dreptate d-na viceprimar legat de lipsa
asociațiilor de proprierari, intr-o comunitate nu poți ca să nu faci nimic și numai să
aștepți ca să se facă curățenie, in continuu trebuie să venim in intâmpinarea lor să le

facem toate serviciile gratuit. Noi am inteles, o să incercăm să cuprindem sume de
bani, să schimbăm regulamentul.
D-na consilier Saftiuc Adriana – cred că altfel se pune problema, oamenii nu
vor să plătească, sunt obișnuiți să le facă cineva gratuit, dacă nu poți fizic să intreți o
suprafață există aceea posibilitate să achiti o taxă care este modică.
Dl. consilier Badea Costică – aș vrea să intreb executivul dacă au persoană
desemnată la control comercial, există anumite persoane fizice, pe teritoriul orașului,
care desfășoară activități fără a fi inscrise și fără a plăti impozit, respectiv de
manichiură de cosmetică, dacă au autorizație de funcționare. |Dacă ne puteți prezenta
o situație a numărului de autorizații eliberate.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – ședința trecută ați aprobat organigrama,
urmează să scoatem la concurs locurile vacante și se vor face angajări, dar chiar dacă
se va ocupa postul noi nu putem face controale decât pe linie de autorizare, din punct
de vedere financiat au ANAF-ul, autorizații de funcționare au aproate toți. ANAF-ul
contolează dacă dau bonuri, dacă se desfășoară munca la negru, dacă au casă de
marcat etc.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea vânzării unui apartament compus
din 1 cameră şi dependinţe în suprafaţă de 16 mp cu o cotă de 23,52 mp din
elementele de uz comun situat în str.Muncii nr.11/1B – fondul locativ de stat, către
titularul contractului de închiriere Gunesch Florina Mirela.
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 Localnr. 111
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de
prestări servicii între Oraşul Victoria şi SC PROTAN SA pe o perioadă de 1 (un) an
de la data de 01.12.2017– 01.12.2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii
de neutralizare a deşeurilor de origine animală
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 Localnr. 112
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de
superficie directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru suprafaţa
de 18 mp, situată în str.Pieţii nr.1P, cu destinaţia “extindere spaţiu comercial” la
cererea proprietarului dl.Balcu Silviu.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

D-na consilier Pasere Alexandrina – pe cerere dl. Balcu solicită 50 mp.
D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Balcu solicită o suprafață mai mare
însă are poziționat acel chișc în parcarea. Noi am considerat că suprafața solicitată
este prea mare dar pentru că ocupă in prezent acea suprafată am fost de acord. Nu
prezintă un proiect de dezvoltare, nu vrea să construiască, doar să ocupe spațiul.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – in 2006 când a realizat construcția a ocupat
cu 18 mp mai mult decât suprafața acordată, acum a solicitat 50 mp dar nu am fost de
acord și am inițiat proiectul pe 18 mp, dacă nu primește această suprafață ar trebui să
se retragă la nivelul uși magazinului.
Dl. consilier Lup Alexandru – dacă vă mai aduceți aminte, expunerea de
sicrie și cruci din fața magazinului a creat o nemulțumire cetățenilor din blocul de
lângă magazin care spuneau că nu vor să vadă toată ziua aceste produse.
Dl. Primar Cristian Gheorghe- este adevărat, prin aprobarea acestei
suprafețe intră inlegalitate, nu se extinde.
Dl. Consilier Badea Costică – vin cu o problemă de legalitate, consider că s-a
ingrădit un drept al cetățeanului, trebuia inițiat proiectul pe suprafața solicitată și
propuerea unui amendament in sedintă pentru diminuarea suprafeței.
D-na viceprimar Bratu Cristina – parcarea face parte din domeniul public iar
dacă se solicită o suprafață din parcare, noi ca ADPP venim și propunem ceea ce este
corect si legal.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – a fost chemat pentru discuții și a ințeles
situația, suprafața de 18 mp este in domeniul privat restul parcării este pe domeniul
public, este mai complicat.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 113.
Proiect de Hotărâre nr.4-Cu privire la aprobarea diminuării terenului
concesionat în suprafaţă de 2.300 mp situat în str.Primăverii nr.7 înscris în CF
100250 nr.topo/nr.cad.100250, deţinut de SC Theona SRL în baza contractului
nr.97/14.01.2005, cu suprafaţa de 500 mp care nu mai este utilă şi încheierea unui act
adiţional la contractul de conceseiune nr.97/14.01.2005 cu privire la modificarea art.1
Cap.II – obiectul contractului şi art.21 Cap.XII- dispoziţii finale din contract.
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 Localnr. 114
Proiect de Hotărâre nr.5- Privind aprobarea trecerii pecheltuieli de către SC
Victoria Parc Industrial SRL a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier
către SC Metalex Internațional SRL.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – am de făcut un amendament, să fie vot secret și
dacă sunt persoanele care au un interes partimonial.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – am dat citire la începutul sedinței
articolului care prevede că persoanele care au un interes patrimonial trebuie să se
abțină de la vot.
D-na viceprimar Bratu Cristina – există persoane care să aibă interes
patrimonial, întreb?
D-na secretar Tocoaie Gabriela –cel mai bine știe fiecare persoană dacă este
in această situație, domnul Tabacu și domnul Ivan sunt angajați ai SC Victoria Parc
Industrial SRL și iau un salariu de acolo dar nu au alt interes partimonial, nu sunt
personal de conducere, administrator sau...
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu consider că nu sunt in incompatibilitate,
mai ales că problemele care s-au intâmplat au fost inainte ca ei să fie angajați.
D-na viceprimar Bratu Cristina – fiecare este liber să hotărască, dar nu are
legătură.
Dl. primar Cristian Gheorghe – eu vreau să fac o completare, pentru ce am
introdus din nou proiectul, indiferent dacă se votează sau nu eram obligați de către
Curtea de Conturi să-l mai punem in discuție iar dacă nu se votează se va trece la alte
măsuri. Se va face o notă pentru stabilirea persoanelor vinovate și recupera suma
respectivă.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – supunem la vot amendamentul dl. Badea, cine
este pentru 5 voturi, abțineri 10, amendamentul nu a intrunit numărul necesar de
voturi. Dacă mai sunt alte discuții.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
respinge cu 7 voturi pentru, unul împotrivă (dl. Stînea Timotei), 7 abţineri ( dl.
Smădu Octavian, dl.Tabacu Traian, d-na Pasere Alexandrina, dl.Stanea Daniel, d-na
Saftiuc Adriana, dl. Badea Costică, d-na Nițu Monica).
Dl. consilier Lup Alexandru – trebuie să pun o intrebare, cum se poate
domnule președinte toate avizele sunt favorabile și votul este negativ? Cum se
numește treaba aceasta, ați ințeles ceva ? AGA de la Parcul Indistrial a fost de acord
cu trecerea pe cheltuieli, câtă seriozitate există in acest consiliu, vă rog să vă gândiți.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Grădinița cu
Program Prelungit nr.1 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 14voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 115
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă
domnului Călin Aurel

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabilecu discuții
Dl. consilier Lup Alexandru – discuțiile comisiei noastre a fost aceleași față
de toate proiectele de hotărâre cu aceste ajutoare care de multe ori nu sunt meritate,
nu am nimic cu această persoană dar primește ajutoare din toate părțile și reclamă pe
toată lumea. Suntem de acord că sunt oameni săraci care trebuie ajutați.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – as vrea să stiu la ce sumă se ridică aceste
ajutoare pe an? Eu știu că dl.Timotei ajută oamenii săraci, nu s-ar putea ca acești bani
să meargă la o cantină, că in primul rând contează mâncarea. Dacă se poate face un
angajament de acest fel.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – nu se pot duce aceste sume către persoane
private.
D-na viceprimar Bratu Cristina – pot fi finanțate anumite proiecte sociale
dar nu s-a practicat. Sumele cuprinse la buget nu sunt mari.
Dl. consilier Molnar Sorin – are venituri de 1900 lei, nu are minimul pe
economie sau pensie de 500 lei, are gradină și garaj nu știu de ce nu renunță la ele, iar
datorii mari nu are, puțină lume are aceste venituri.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dar are o situație specială și consiliul local ar
trebui să-i dea un ajutor și apoi vom vedea.
Dl. consilier Lup Alexandru – e adevărat că este o situație specială dar și
nevoile lui sunt mai mici. Am ajuns in consiliul local prin votul unor oameni, cei care
m-au votat și cu care mai stau de vorbă, cel puțin jumătate din ei o duc mai rău decât
această persoană, nu am cum să fac abstracție de cei care mă trimit aici și care doresc
să fie echitate. Mulți oameni bătrâni au bunul simț și rușinea să nu vină să ceara.
Dl. consilier Smădu Octavian – este complicată situația dl. Călin, nu știu câți
dintre dvs. ați fost în acel apartament, este împresurat de tot felul de persoane pe care
dacă-i roagă să facă cumpărături trebuie să-i plătească, eu propun să-l ajutăm cu o
sumă.
Dl. consilier Stânea Timotei – propun 500 lei.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – supunem la vot propunerea făcută, cine este
pentru - 13, impotrivă 0, abțineri 2.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 13voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri,
devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 116
Proiect de Hotărâre nr.8 -Cu privire la aprobarea documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții” P.T. amenajare și reabilitare str. Grădinarilor”
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 Localnr. 117

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții”P.T. drum de acces str.Moldoveanu- str.
Victoriei”
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 Localnr. 118
Proiect de Hotărâre nr.10-Cu privire la aprobarea documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Parc zona de locuințe str.Pieții și
str.Aleea Bujorului”
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 Localnr. 119
Proiect de Hotărâre nr.11-Cu privire la aprobarea documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare energetică imobil Grădinița
nr.2”
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 Localnr. 120
Proiect de Hotărâre nr.12-Cu privire la aprobarea documentației Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiții ”Lucrări eficientizare energetică clădire corp L
Liceul Teoretic I.C.Drăgușanu”
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 Localnr. 121
Proiect de Hotărâre nr.13- privind aprobarea plafonului minim al obligațiilor
fiscal restante datorate de către debitorii persoane fizice și juridice, care urmează a fi
publicate
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabilecu discuții
Dl. consilier Urdea Gheorghe – părerea comisiei noastre este că plafonul
pentru persoane fizice trebuie ridicat suma de 300 lei este mică se adună foarte
repede și imediat ești pe listă.
Dl. primar Cristian Gheorghe – lista va fi foarte mare, noi trebuie să-i
anunțăm că vor fi publicați, urmează să le facem notificări in acest sens.
Dl. consilier Badea Costică – nu este de joacă, sunt persoane instărite și care
au datorii, te miri că nu plătesc. O să propun amendament pentru stabilirea plafonului
la 200 lei pentru persoanele fizice.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – se supune la vot cine este pentru 12, impotrivă 0,
abțineri 3.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul votat și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 122
Proiect de Hotărâre nr.14- privind intenția de retragere unilaterală a Orașului
Victoria, prin Consiliul local al orașului Victoria, în calitate de asociat-membru
fondator, din cadrul Asociației Intercomunitare ”Eco Sistem Victoria”
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabilecu discuții
Dl. consilier Stânea Timotei - eu aș dori să se explice care este intenția sau
care sunt pașii de urmat.
Dl. primar Cristian Gheorghe-doamna secretar vă poate spune care este
mersul după ieșirea din această asociație.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – conform statutului in cazul in care un membru
dorește să se retragă iși anunță intenția de retragere cu trei luni inainte printr-o
notificare. In cadrul asociației se analizează care sunt consecintele și se supune la vot,
după caz,dacă este vorba de retragerea inaintea incetării contractului sau dacă se
dorește retragerea la incetarea contractului.
După această etapă urmează aprobarea hotărârii de retragere cu incetarea
contractelor de administrare a bunurilor și de delegare a gestiunii serviciului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – varianta care urmează este să creem un
serviciu in cadrul primăriei care să rezolve problema deșeurilor noastre. D-na secretar
va spus in mare care este procedura, cred că s-a ințeles, dar trebuie să se știe este că
Orașul Victoria nu este groapa de gunoi a satelor din jur.
Se adună aproximativ 400 tone deșeuri menajere pe lună dintre care, cu bani
care se obțin de la toate primăriile numai 100 de tone pot fi duse, restul rămân pe
teritoriul orașului Victoria.
Am spus primarilor că nu este corect ca orașul să fie groapa de gunoi al altor
uat-uri, să-și găsească o variantă prin care să plătească toată cantitatea de gunoi,
Drăgușul nu a achitat nici partea de contribuție de 2 lei\persoană pentru fondul de
dezvoltare de 4 ani, Sâmbăta nu a plătit deloc.
Noi am fost obligați să rămânem in asociatie timp de 5 ani altfel trebuia să dăm
un milin de euro inapoi, sunt lucruri pentru care aș fi dorit să mă chemați in comisii și

să le explic, depozitul de deșeuri de la Vistea trebuie inchis și suntem monitorizați
săptămânal, deci nu se mai poate duce acolo. Primarii o duc bine, deșeurile se iau de
la ei și lucru este făcut, dar problema este ce facem cu deșeurile aduse din afara
localității? Din localitatea noastră se string deșeuri care pot fi duse la Hoghiz, in
asociație sunt 2 comune din județul Sibiu pentru care putem duce la Cristian, pentru
restul trebuie să le ducem in județ, la Tărlungeni.
La ora actuală sunt aprox.480 tone, ceea ce inseamnă ca avem nevoie de 500
milioane numai pe depozitare, fără să fie inclusă taxa verde și transport, ca să ne
eliberăm de intreaga cantitate avem nevoie de 1 miliard lei. Am convocat de multe ori
primarii, dar au trimis reprezentanti, problema lor era rezolvată, dar la noi nu, am
avut o discuți și le-am spus unde vă lăsăm deșeurile, le adunăm dar le lăsăm pe
teritoriul vostru și când plătiți vi le ducem. Așa ceva nu se poate, o să venim să creem
un serviciu care să poată funcționa, hotărârea pe care o luăm astăzi poate să nu fie
aplicată, săptămâna viitoare o să vină la ședință iar hotărârea de astăzi poate fi retrasă
oricând dacă se găsește o soluție mai pertinentă decât a creea noi un serviciu.
Dar repet nu cred că suntem groapa de gunoi a localităților limitrofe, asta
trebuie să ințelegem.
Dl. consilier Stânea Timotei – deci noi votăm o intenție care se poate
materializa sau nu.
Dl. primar Cristian Gheorghe– intentia noastră este ca in 90 de zile să
modificam organigrama, să creem serviciul care tot in consiliu se votează, in
momentul in care s-ar găsi altă varianta putem retrage hotararea, la momentul de fată
nu avem și nici ei nu au.
D-na consilier Pasere Alexandrina -dacă din partea Eco Sistem ați primit un
răspuns la această stare?
Dl. primar Cristian Gheorghe- Eco Sistem lucrează in fiecare lună pe minus,
poate intra in faliment, nu are surse de finanțare, poate colecta pentru transportul a
100 de tone, iar restul de 300 de tone unde stau? S-a făcut o analiză și justificat ar fi
un preț de 13 lei, dar degeaba venim cu prețul de 13 lei pentru că nu se plătește. Dar
incă o dată vă spun este o intenție prin care dorim să-i obligăm să se implice, primarii
au stat liniștiți că 5 ani asociatia trebuia să meargă și nu i-a interesat.
Eu sunt numit de consiliu local să vă reprezint, pot să-mi dau demisia, am venit
să vă aduc la cunoștință și să decideți in cunoștință de cauză. In curâd nu mai are bani
nici de motorină și o să stea cu mașinile, noi venim să preintâmpinăm aceasă
problemă, serviciul trebuie licențiat.
Contracte sunt incheiate doar pentru jumătate din nr. populatiei care figurează
in datele statistice.
Dl. consilier Lup Alexandru – consider că trebuie să votăm acest proiect și nu
gândul să ne mai intoarcem, eu vă spun că nu are cum să funcționeze asa cum a fost
gândit pentru că statul nu a respectat angajamentele, trebuia să facă groapă de gunoi
la Făgăraș, una este să duci gunoiul la Făgăraș și alta este să-l duci la Brasov.
Partenerii noștri nu iși respectă obligațiile pe care și le-au asumat, au primit
cutii pentru compost pentru menținerea gunoiului menajer, mai mult nu declară toate
casele și atunci este normal că ne-am incărcat noi cu gunoil lor.
Părerea mea este că asociatia nu poate merge in această formă mai departe si
pentru a nu mai continua cu pierderile varianta este să ne retragem.
Dl. primar Cristian Gheorghe – proiectul pentru asociatie a fost inițiat de
dl. Lup și eu l-am implementat, noi am venit cu aproape toată suma ei au venit cu

sume modice de 2%, dar dreptul de vot este egal desi avem o contribuție mai mare sau unit si au votat intotdeauna impotriva noastră. Ei au stabilit prețul pentru că erau 6
și eu unu, am dus asa pentru că a trebuit, asociația putea funcționa dacă primari ar fi
vrut să găsească soluții, Sibiul a găsit colectează taxa prin biroul de impozite si taxe
si au contracte pe toată populația localităților.
Dl. consilier Badea Costică – patrimoniul cui rămâne?
Dl. primar Cristian Gheorghe – la noi, fiecare primește bunurile cu care a
venit in asociere. Mai este o variantă in momentul in care avem serviciul, dacă
plătesc putem să le asigurăm serviciul.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 123

III. DIVERSE
1.
Scrisoarea de mulțumire din partea d-nei Roba Doina adresată
Consiliului Local Victoria.
S-a luat la cunoștință

Dl. consilier Urdea Gheorghe – având în vedere că nu mai sunt discuții declar
închisă ședința ordinară de astăzi.

PREȘEDINTE
URDEA GHEORGHE

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

