ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 20.10.2017 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela–Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința de astăzi.
Ședința de îndată a fost convocată prin Dispoziția nr.591/20.10.2017 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 9
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-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local vă rog să faceți propuneri pentru președinte de ședința a
lunii octombrie,
D-na consilier Pasere Alexandrina – o propun pe d-na Bratu Cristina

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Vă rog să votați.
Se aprobă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – d-na viceprimar Bratu Cristina este invitată
să preia conducerea ședinței.
D-na viceprimar Bratu Cristina - Bună ziua ! Supun spre aprobare ordinea de
zi.
Se aprobă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
D-na viceprimar Bratu Cristina – Avem un singur proiect pe ordinea de zi, așa
cum știți cu toții, este o situație de urgență, proiectul se referă la acordarea unor ajutoare
familiilor care locuiesc in imobilul din str. Muncii, nr.11. Având în vedere incendiu care
a fost, ajutorul constă în refacerea acoperișului.
Proiect de Hotărâre nr.1- privind acordarea unor ajutoare de urgenta familiilor
cu domiciliul in Orașul Victoria, str.Muncii, nr. 11, județul Brașov, in vederea
refacerii acoperișului imobilului distrus in urma unui incendiu
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina - In spatele proiectului, așa cum a spus și dl.
Primar sunt estimări de la biroul tehnic și oferte de la firma Bilka, propunerea noastră
este să acordăm o sumă de 64.000 lei pentru refacerea acoperișului pentru cei afectați cu
precizarea că vor fi 4000 lei /cameră, bani care se vor aloca executantului și nu direct
beneficiarilor.
Dl. Primar Cristian Gheorghe – întreaga lucrare va fi executată de o singură
firmă, condiția este ca fiecare să incheie contract individual și noi, primăria pentru cele
trei camere pe care le avem și ajutoarele vor fi virate în contul executantului. Tot așa se
va proceda și cu sumele strânse la biserici.
Oameni se grăbesc, spun că este vreme frumoasă, le-am pus la dispoziție trei
camere de la Colegiu Tehnic Dr. A. bărbat” camerele sunt mobilate, sunt 12 paturi intro cameră, au baie, condițiile sunt bune. Dar sunt nemulțimiri, o familie a spus să-i
punem la dispoziție sau o garsonieră sau cameră la hotel.
Dl. Consilier Molnar Sorin – se face și centură ?
Dl. Primar Cristian Gheorghe- sigur că da se va stabili gradul de denivelare a
zidului, placă nu se poate face că nu suportă structura clădirii, în calitate de constructor
voi discuta cu executantul și vom hotărâ ce soluție este mai bună.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 124.
D-na viceprimar Bratu Cristina – declar ședința închisă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BRATU CRISTINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26.10.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela –Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe ședința ordinară de astăzi.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.590/19.10.2017 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 13
consilieri, ceea ce inseamnă că ședința este statutară, restul urmând să sosească.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art 46
din Legea 215/2001 :
Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care,
fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un
interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).
Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali:
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea
să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de
natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;

d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a
făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local președinte de ședință a lunii octombrie este d-na
viceprimar Bratu Cristina, pe care o invităm să preia conducerea ședinței.
D-na viceprimar Bratu Cristina- Bună seara! Declar ședința deschisă și supun
aprobării dumneavoastră :
- procesul verbal din25.09.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
- procesul verbal din29.09.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
- procesul verbal din20.10.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.

D-na viceprimar Bratu Cristina–înainte de aprobarea ordinii de zi doresc să propun
suplimentarea acesteia cu proiectele pe care le-ați primit pe e-mail, avem această
posibilitate prevăzută în regulament chiar cu acordarea unei pauze pentru a putea fi
date avizele, iar dacă nu sunteți de acord cu suplimentarea, având în vedere că
problemele sunt urgente se impune convocarea unei ședințe de îndată pentru mâine.
Dl. primar Cristian Gheorghe – vă rog să dați citire proiectelor care in mare
parte sunt proiecte tehnice și indicatori tehnico-economici pentru proiectele pe
fonduri nerambursabile.

D-na viceprimar Bratu Cristina – urgența constă in faptul că ultima zi pentru
depunerea proiectelor este luni iar proiectanții au lucrat până astăzi la aceste proiecte,
apoi a apărut urgența pentru depozitul de deșeuri, abia astăzi comunaViștea a aprobat
încheierea unui acord de parteneriat pentru predarea terenului pe care se află
depozitul în vederea intocmirii SF-ului pentru inchiderea depozitului iar noi trebuie să
obținem și avizele până la sfârșitul anului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – mai este proiectul pentru rectificarea bugetului, s-au
primit sume de la Consiliul Județean Brașov pentru salariile profesorilor și acestea
trebui cuprinse în buget în același timp am incercat să mai cuprindem cîteva reparații
care sunt urgente la instituțiile de învățământ. S-au mai cuprins și investiții, dacă vom
avea surse de finanțare, lista de investiții se mai putea modifica doar în această lună,
dar vom vedea dacă putem să executăm tot ce ne-am propus în funcție de veniturile
pe care le putem colecta.
D-na viceprimar Bratu Cristina– supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu
următoareler proiecte:
Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 596/23.10.2017
– cu privire la aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria pe anul 2017

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție rețea apă cartier
locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”și cofinanțarea
proiectului.

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Reparații și dotări Grădinița
cu program prelungit nr.1”și cofinanțarea proiectului.

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiții ”Execuție străzi și alei
pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler și str.Grigore Moisil”și
cofinanțarea proiectului.

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Reabilitare și dotări Colegiul
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”și cofinanțarea proiectului.

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Execuție rețea canalizare
cartier locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str. Grigore Moisil”și cofinanțarea
proiectului.

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ”Reabilitare și dotări Liceul
Teoretic ”I.C. Drăgușanu”și cofinanțarea proiectului.

Privind încheierea Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T Victoria pentru predarea terenului
aferent ”Depozitului deşeuri Victoria” către U.A.T Victoria în vederea întocmirii Studiu de Fezabilitate Închidere ”Depozit de deșeuri Victoria”

Vă rog să votați.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.

D-na viceprimar Bratu Cristina– supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.

Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
Dl. consilier Badea Costică – doresc să ridic următoarea problemă, am citit într-un ziar
de Brașov că Victoria nu are contract de deszăpezire, ori Victoria are contractat acest
serviciu cu SC Victoria Parc Industrial SRL, nu aș vrea să se spună că primăria și
consiliul local nu se ocupă, să faceți o adresă către aceea publicație, o să vă transmit
dacă nu aveți cunoștință despre ce publicație este vorba, era cuprins că este la
informarea prefectului.
Dl. primar Cristian Gheorghe- după cum știți avem delegat serviciul, în fiecare an
trimitem toate situațiile cerute de către prefectură cu privire la contract și cu
materialele antiderapante iar până acum nu am primit adrese că nu ar fi în regulă, de
aceasta suntem surprinși, cred că s-a greșit.
Dl. consilier Badea Costică –a doua problemă, pe Aleea Uzinei sunt foarte multe
becuri arse, aș vrea să vă rog să vedeți ce se poate face, dacă s-ar mai putea monta un
stâlp în dreptul fabricii de pâine, jumătate din alee nu este luminată.

Dl. primar Cristian Gheorghe-schimbăm lămpile pe stâlpii din oraș iar când terminăm
lămpile rămase le vom monta pe Aleea Uzinei și în alte locuri unde este necesar.
Dl. consilier Lup Alexandru – am două probleme de ridicat, am mai ridicat această
problemă sunt împotriva acestui stil în care lucrăm, referitor la ședința de astăzi: au
venit materialele vineri, apoi au mai venit trei și astăzi mai veniți cu altele, mi-e foarte
greu să trec peste acest aspect, mutați data ședinței dacă nu vă puteți descurca. Nu
primesc justificări, trebuie să respectăm niște reguli.
Dl. primar Cristian Gheorghe-tocmai pentru acest lucru ați fost întrebați dacă sunteți
de acord altfel mâine trebuia să convocăm o ședință de îndată, în activitatea consiliului
local există posibilitatea de a se introduce proiecte pe ordinea de zi a ședinței ca
suplimentare, dacă nu exista această posibilitate atunci nu propuneam acest lucru.
Dl. consilier Lup Alexandru- vă rog să vă puneți oamenii la muncă, nu accept scuze.
Dl. consilier Tabacu Traian – am și eu o veste bună, în ce priveste Parcul Industrial, cei
3 Km, din drum și până la parc o să fie asfaltați din primăvară, de către Consilul
Județean, o să vină și scrisoare oficială în acest sens.
D-na viceprimar Bratu Cristina –știm de la începutul anului că drumul 102 G este intr-o
fază de proiectare pentru a fi reabilitat.
D-na consilier Saftiuc Adriana – s-a deschis un nou magazin în Victoria, pe str.
Libertății, până la jumătatea străzi pe un sens de mers sunt parcate autoturisme, este
curba, nu se vede, este pericol de accidente, lumea care locuiește în zona aceea este
nemulțumită. În mod normal dacă au deschis magazin trebuiau să se îngrijească să
aibă și parcare.
Dl. primar Cristian Gheorghe-nu este obligatoriu, este magazin de cartier, nu au coșuri
ca să aibă parcare, este magazin de plasă, adică mergi cu bagaj de mână. În jur sunt
parcări dar lumea nu vrea să meargă pe jos din fata casei de cultură sau din spatele
restaurantului, vor să parcheze in fața magazinului.
Sunt reguli de circulație pe care șoferii trebuie să le respecte, dacă le încalcă vor
fi sancționați.

Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea

încheierii unui act adiţional la contractul de comodat

nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Direcţia Generală de
asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu privire la completarea pct.3.1 al Cap.3- obiectul contractului
ca urmare a repoziţionării terenului de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei
de la 7771 mp la 7272 mp.

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, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 125

Proiect de Hotărâre nr.2 -

Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi

primă înscriere pentru imobilul teren în suprafaţă de 155 mp situat în str.Chimiştilor nr.17 şi înscrierea în CF în
favorul d-nei Cânduleţ Olimpia ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului
Braşov nr.24/1992 poziţia nr.50, teren ce aparţin domeniului privat al Or.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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 126

Proiect de Hotărâre nr.3 -

Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare pentru

imobilul teren în suprafaţă de 21 mp situat în str.Oltului nr.6 şi înscrierea în CF în favorul d-nei Părău Daniela
Sorina ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia
nr.6, teren ce aparţin domeniului privat al Or.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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 127

Proiect de Hotărâre nr.4-Cu

privire la aprobarea

încetării contractului de închiriere

nr.8693/62RC/29.10.2008încheiat între Or.Victoria şi SC Saromi SRL, începând cu data de 01.11.2017 ca
urmare a neutilizării spaţiului pentru scopul închirierii – prestări servicii

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

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 128

Proiect de Hotărâre nr.5-

Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea

215/2001 republicată şi a HCL nr.82/27.10.2016, a terenului în suprafaţă de 32 mp înscris în CF 100400
nr.topo/nr.cad.100400 situat în str.George Coşbuc nr.4

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

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 129

Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2018.

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

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 130

Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la aprobarea condițiilor pentru vânzarea
spațiilor cu destinația de locuință aparținând fondului locativ al Or.Victoria către
titularii contractelor de închiriere.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 131
Proiect de Hotărâre nr.8 -Cu privire la avizareaStatului de funcţii din
sectorulextrabugetarpentruperioada 01.11.2017 – 01.11.2018 la Colegiul Tehnic
“Dr.Alexandru Bărbat” Or.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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 132

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea unor tarife pentru unele
activitii desfăşurate de SC Victoria Parc Industrial SRL, conform Hotarârii AGA
nr.10/12.10.2017
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 133
D-na viceprimar Bratu Cristina – vom trece la discutarea proiectelor pentru care
s-a propus suplimentarea ordinii de zi și conform regulamentului o să supun spre
aprobare luarea unei pauze de 15 minute pentru acordarea avizelor. Eu o să supun
spre aprobare dacă se votează acordăm pauza dacă nu mergem în continuare.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu este legală această procedură.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este legală și vă citez din regulament, la art.48
se prevede ”președintele de ședință dispune o pauză pentru: analizarea proiectelor în
comisia de specialitate și acordarea avizelor”...
Dl. primar Cristian Gheorghe – puteți proceda în felul următor, la fiecare proiect
veți primii explicații iar în urma acestora puteți acorda avizul.
D-na viceprimar Bratu Cristina – atunci vom proceda in acest fel.
Proiect de Hotărâre nr.10-Privind

validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului

Orașului Victoria nr. 596/23.10.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe
anul 2017

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. primar Cristian Gheorghe – am spus înainte pentru ce am venit cu această
rectificare, motivul principal a fost asigurarea salariile cadrelor didactice, s-a rectificat
bugetul prin dispoziția primarului care trebuie validată de către consiliul local în prima
ședintă a acestuia.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 134

Proiect de Hotărâre nr.11-Cu privire la aprobarea rectificării bugetului

Oraşului Victoria pe

anul 2017

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. primar Cristian Gheorghe- la solicitarea instituțiilor de învățământ s-au mai
cuprins anumite lucrări, colegiul tehnic a solicitat repararea sistemului de
supraveghere, suma necesară este 5.000 lei, apoi s-a cuprins o sumă de bani pentru
promovarea orașului de sfârșit de an ( felicitările transmise prin intermediul ziarelor,
publicarea hotărârilor consiliului local, anunțuri etc.), vom avea o măsură lăsată de
curtea de conturi cu privire la modificarea ISO 9001 și va trebui să facem modificările
necesare.
Am mai cuprins lucrări de investiții –reabilitări rețea de apă și hidranți stadali în
partea de sud a orașului, am văzut ce probleme pot apărea in urma unui incendiu, pe
str. Muncii au funcționat hidranții, am analizat ce probleme avem pe raza orașului și
dorim să reparăm toți hidranții, vom înlocui 5-6 hidranți care nu mai funcționează.
Apoi s-au cuprins sume pentru sistemul de încălzile de la primărie – proiectare și
executie, după măsurătorile efectuate s-a demonstrat că centrala nu poate asigura o
temperatură destul de mare pentru a se asigura căldura necesară și s-a găsit soluția de
a mai monta o centrală. Mai sunt copertinele metalice pentru băncile de la cimitir și
str. Chimiștilor, o parte din materiale s-au folosit din cele recuperate de la piață, cum
ar fi stâlpii.
Mai avem rețea de canalizare str. Victoriei și Viitorului, s-a găsit soluția prin care
se rezolvă și problema canalizării de la dl. Codrea și cea a caselor de pe str. Viitorului
care nu erau racordate la canalizare. Si mai este cuprinsă suma aprobată ca ajutor de
urgență pentru reparatia acoperisului la imobilul din str. Muncii distrus in urma
incendiului. Suma alocată de noi nu este suficientă, dl. Timotei a mai acordat suma de
14.000 lei cu care se acoperă intreaga cheltuială.

Suma de 2000 lei este alocată pentru schimbarea trasului din aerian in subteran
la centrala de la spital și este acordată din cotizația noastră anuală.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 135

Proiect de Hotărâre nr.12-Cu

privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiții ”Execuție rețea apă cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și str.
Grigore Moisil”și cofinanțarea proiectului.

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

D-na viceprimar Bratu Cristina – în această zonă este o documentatie tehnică pe care
dorim să o depunem pe PNDL, a fost actualizată după noile reglementări legale și
valoarea este de 78.151.526 lei.
Dl. consilier Badea Costică – în această documentație sunt cuprinsi și hidranți ?
D-na viceprimar Bratu Cristina- hidranții sunt cuprinsi la capătul cartierului.
Dl. primar Cristian Gheorghe- sunt prevăzuti din 80 in 80 de metri, furtunul are 40 de
metri, străzile sunt scurte și este suficient.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 136

Proiect de Hotărâre nr.13-

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiții ”Reparații și dotări Grădinița cu program prelungit nr.1”și cofinanțarea proiectului

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile

D-na viceprimar Bratu Cristina- valoarea este de 326.000 lei, intervențiile sunt in
special la subsol pentru acolo sunt probleme cu igrasia și dotări cu mobilier.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 137

Proiect de Hotărâre nr.14-

Cu privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiții ”Execuție străzi și alei pietonale cartier locuințe str. Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str.Octavian Paler
și str.Grigore Moisil”și cofinanțarea proiectului.

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

D-na viceprimar Bratu Cristina- valoarea este de 1.362.613 euro, avem făcut SF-ul și
astăzi aprobăm indicatorii tehnici, toate au fost modificate din cauza TVA-ului.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 138

Proiect de Hotărâre nr.15-Cu

privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiție ”Reabilitare și dotări Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”și cofinanțarea proiectului

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

D-na viceprimar Bratu Cristina- reabilitările constau in special la partea de incălzire
șiretea electrică, valoarea este de 731.621 lei.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 139

Proiect de Hotărâre nr.16-Cu

privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiție ”Execuție rețea canalizare cartier locuințe str.Avram Iancu, str. Badea Cârțan, str. Octavian Paler și
str. Grigore Moisil”și cofinanțarea proiectului.

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

D-na viceprimar Bratu Cristina- devizul se ridică la 78151 lei.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 140

Proiect de Hotărâre nr.17-Cu

privire la aprobarea documentației tehnice a obiectivului de

investiție ”Reabilitare și dotări Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu”

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

D-na viceprimar Bratu Cristina- devizul se ridică la suma de 713501lei și sunt cuprinse
dotări in special pe partea de mobilier, materiale didactice și de informatică.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 141

Proiect de Hotărâre nr.18-Privind

încheierea Acordului de Parteneriat între U.A.T Viștea și U.A.T

Victoria pentru predarea terenului aferent ”Depozitului deşeuri Victoria” către U.A.T Victoria în vederea
întocmirii Studiu de Fezabilitate - Închidere ”Depozit de deșeuri Victoria”

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

D-na viceprimar Bratu Cristina- după cum știți terenul este al UAT Vistea, inchiderea
depozitului ne revine nouă și pentru a se putea intocmi SF–ul și obține certificatul de
urbanism este necesară incheierea unui acord de parteneriat. Apoi documentatia se va
depune la Consiliul Județean care prin ISO MEDIU Brașov vor depune proiectul pe
POIM fiind singurii eligibili.
Dl. primar Cristian Gheorghe – deoarece noi am primit 500.000 lei pentru efectuarea
documentației in vederea inchiderii depozitul iar teritoriul este al comunei Viștea nu
puteam efectua documentatia și justifica banii. S-a găsit varianta asocierii pentru a
putea intocmii documentatia, după intocmire și obținerea avizelor necesare restul de
bani neutilizati se vor vira consiliului județean, documentatia se predă consiliului
județean.
D-na viceprimar Bratu Cristina- pentru că noi suntem proprietarii deșeurilor și in toate
actele normative cu privire la inchiderea depozitului figurează orașul Victoria, s-a pus
in discutie si la minister și consiliul județean (dl. primar a fost la nenumărate ședinte)
că Vistea este proprietarul terenului iar noi nu putem intocmii documentatia fără a
deține terenul. Varianta agreată și de minister și de părțile implicate este acest
parteneriat prin care Vistea ne predă terenul pentru intocmirea documentatiei și
predarea la consiliul judetean pentru ca acesta să depună proiect pentru obținerea de
fonduri europene.
Dl. primar Cristian Gheorghe –noi intocmim SF-ul și obținem avizele necesare și
certificatul de urbanism, proiectul tehnic și autorizatia se vor intocmii de consiliul
judetean pentru toate depozitele neconforme din judet și după obținerea fondurilor
nerambursabile cade in sarcina consiliului judetean să scoată la licitatie lucrarea
pentru inchiderea tuturor depozitelor neconforme din judet.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 142

D-na viceprimar Bratu Cristina – având în vedere că nu mai sunt discutii declar sedinta
inchisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BRATU CRISTINA

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

