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PROCES VERBAL

Încheiat azi 28.11.2017 cu ocazia sedinţei ordinare 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.645/22.11.2017 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
14 consilieri consilieri, dl. consilier B[iulescu Cristian lipse ;te motivat.
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 egulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local vă rog să faceți propuneri pentru președintele de
ședință a lunii noiembrie.
D-na viceprimar Bratu Cristina- îl propunpe dl. consilier Ivan Nicolae.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abținere. Dl. consilier Ivan Nicolae Adrian este invitat să preia
ședința.

Dl. consilier Ivan Nicolae Adrian- Bunăseara! Declar ședința deschisă și
supun aprobării dumneavoastră :
- procesul verbal din 26.10.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
D-naviceprimarBratu Cristina–înainte de aprobarea ordinii de zi doresc să propun
suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre privind modificarea suprafețelor de
teren aferente unui nr. de 2 imobile din lista cu inventarul domeniului public al
orașului Victoria, respectic Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița nr.1.
Față de această propunere vreau să fac precizarea că termenul de depunere al
proiectului pe PNDL este 29.11.2017 și întrucât există o diferență de teren la cele
două unități de învățământ rezultată in urma lucrărilor totografice este necesară
corectarea situației existente.
Dl. consilier Ivan Nicolae Adrian– supune spre aprobare suplimentarea ordinii
de zi cu următorul proiect:
privind modificarea suprafețelor de teren aferente unui nr. de 2 imobile din
lista cu inventarul domeniului public al orașului Victoria, respectic Colegiul Tehnic
”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița nr.1.
Vărogsăvotați.
Se aprobăcu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri.
Dl. consilier Ivan Nicolae Adrian– supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Pasere Alexandrina – doresc să atrag atenția că pe timpul ierni pe
terasa de la capelă se formează un strat subțire de gheață care este foarte periculos, aș
propune achiziționarea unui covor sintetic de exterior sau găsirea unei alte soluții.
D-na viceprimar Bratu Cristina – o să analizăm, cred că ar merge un covor de
exterior pe gresia de acolo.
D-na consilier Pasere Alexandrina – pe str. Pieții, la intersecția cu str. Spitalului
este un indicator poziționat greșit. Pe str. Pieții mai sunt parcate mașini pe carosabil
iar parcarea este goală.
D-na viceprimar Bratu Cristina – astăzi am avut o discuție cu comandantul
poliției, dl. Baciu și dl. Sirițeanu, au fost prin tot orașul, au transmis celor care lasă
mașinile pe carosabil să le ducă in parcări, mai ales in această perioadă când pot veni
ninsori. Sunt câteva străzi pe care sunt aceleași mașini, apelăm și la presă poate ne
ajută. În fiecare an am ajuns să batem și la uși să vină să-și mute mașinile pentru a se
putea curăța zăpada.
Dl. consilier Molnar Sorin – să nu mai spunem și că plugul merge la un metru de
bordură, într-adevăr pe cealaltă parte sunt parcate mașini.
D-na consilier Pasere Alexandrina – mai revin cu rugămintea de a lua în calcul
necesitatea unei copertine, dacă nu un garaj pentru ambulanțele de la urgență, anul
trecut a fost aceeași discuți, poate spuneți că nu este treaba noastră ci a celor de la
Brașov dar ne deservesc pe noi.
D-na viceprimar Bratu Cristina – știu că a fost discuție să se facă proiect, eu nu am
văzut să fie cuprins pe lista de investiții, va trebui cuprins pe lista de investiții.

Dl. consilier Badea Costică – la piață au sesizat comercianții că nu există acces la
grupurile sanitare, aș vrea să întreb dacă s-a verificat acest aspect și dacă nu să se
analizeze ce măsuri se pot lua deoarece este un loc public și există această obligație.
Și a doua problemă, pe 1 Decembrie în fața casei d-lui. Tătaru este o denivelare in
asfalt și acolo se strânge apa iar când trec mașini sunt stropiți cei care sunt pe trotuar.
Iar cu semnele de circulație aș vrea să se respecte legea, nu trebuie să batem pe
la uși, dacă poliția nu poate să facă ordine să se sesizeze inspectoratul, că sunteți in
măsură să sesizați organele superioare pentru a fi respectată legea în oraș.
În față la tehnochim și la peco veșnic sunt mașini parcate pe carosabil.
Mai am o intrebare, dacă colegii sunt mulțumiți că festivalul ”Fi bun de
Crăciun” s-a desfășurat în luna noiembrie, festival organizat pe banii consiliului
local? Poate se amintește preotului Magda că în luna decembrie este Crăciunul.
D-na viceprimar Bratu Cristina –legat de toaleta de la piață, chiar s-a verificat – la
început a fost deschisă tot timpul dar pentru că era folosită și de cei care veneau la
barurile din jur și era foarte mare mizerie iar administratorul face singur curățenie s-a
hotărât ca toaleta să se încuie iar cheia să se ridice de la administrator de câte ori este
nevoie, iar după programul de lucru cheia se lasă la unul din comercianți, deci este
posibil accesul la toaletă de câte ori este nevoie.
Legat de denivelare, să vedem dacă se mai poate face ceva având în vedere că
este iarnă, iar despre festivalul ”Fi bun de Crăciun” pot să vă spun că se desfășoară ca
un festival de caritate iar fondurile strânse se împart în preajma Crăciunului, in rest
poate să vină părintele cu o informare, oricum aduc documente justificative în
contabilitate.
Dl. consilier Molnar Sorin – să vină cu o informare, să vedem ce sume s-au strâns.
Dl. consilier Tabacu Traian – rugămintea este ca și la intrarea la primărie să fie
puse covorașe pentru că este aceeași situație ca și la capelă și casa de cultură, la
intrările instituțiilor nu se pune gresie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – am avut o discuție astăzi, o să găsim o soluție.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu am două probleme, când s-a făcut bugetul la
începutul anului pentru biserici s-a alocat o sumă modică, cu promisiunea că pe
parcurs când se va rectifica bugetul se vor mării acele sume, v-aș ruga imperios dacă
la sfârșitul anului se va face rectificare să vă onorați promisiunea, cei de la
conducerea executivului.S-au angrenat și niște cheltuieli în baza acelei promisiuni și
totuși niște bani trebuie alocați, nu se poate să dai la biserică 2500 lei, jumătate din
salariul unui funcționar din primărie.
A doua problemă, vreau să felicit colegii și executivul cu ocazia Zilei
Naționale a României pentru că nu mai avem ocazia să ne întâlnim, de asemenea să
vă urez succes și tot ce se poate mai bun pentru fiecare dintre dumneavoastră și
familiile dumneavoastră.
D-na viceprimar Bratu Cristina - vă urez tuturor La multi ani!
Legat de promisiunile făcute pentru biserici, la rectificările de buget din păcate
nu am avut sume încasate în plus față de previziunile anterioare, dacă la rectificarea
care se va face se vor găsi sume se va avea în vedere și această promisiune, eu o să
transmit mesajul dvs.
Dl. consilier Smădu Octavian-îngăduiți-mi să vă contrazic domnule Lup, cu
ghilimelele de rigoare, ați spus că nu se poate face nimic cu 2500 de lei , uite că s-a
putut, ce poți să zici, de la începutul anului s-a pornit cu o scădere spirituală. Bani se
alocă instituției nu preotului.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI

Proiect de Hotărâre nr.1- Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2018
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – am discutat în comisie de anumite creșteri propuse de
executiv.
D-na viceprimar Bratu Cristina – înainte de a intra in discutii aș vrea să-i acordăm
cuvântul d-nei Popaiov Cristina să ne prezinte pe scurt proiectul de buget, deoarece
anul viitor, datorită politicilor fiscale sunt scăderi semnificative la bugetul local și
atunci s-au făcut diverse simulări pe diverse variante de creșteri, să vedem dacă s-ar
mai echilibra bugetul. Noi avem două propuneri de creșteri dar care nu acoperă
minusurile care vor fi datorită modificărilor legislative.
Impozitul se reduce de la 16% la 10 % și vor scădea și taxele pe teren, iar
aceste reduceri se reflectă in investiții, vor scădea investițiile deoarece secțiunea de
funcționare trebuie să fie acoperită.
D-na Popaiov Cristina –propunerea de creștere a fost doar la impozitul pe teren
persoane fizice și juridice cu o cotă de 10%, consiliile locale pot majora până la 50%,
ca exempu: pentru terenul aferent unui apartament din zona A, în suprafață de 50 m,
impozitul în 2017 este de 33 lei iar pentru 2018 - 36 lei.
Începând cu anul 2017 codul fiscal prevedea că în cazul unui teren amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu
construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv,
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută, acum vin prin Legea nr. 196/2017
pentru modificarea codului fiscal și abrogă această prevedere.
Deci cei care au teren agricol o să plătească doar pentru acesta nu mai sunt
obligați să plătească o suprafată de 400 mp ca si cum ar fi curte, aici este pierderea
mare de aproximativ 100.000 lei.
Dl. consilier Molnar Sorin – am discutat același lucru in comisie, cu d-na
Popaiov, deci la grădinile închiriate de la un impozit de 140 lei/an o să plătească 10
lei, scăderea este de 140% și am avut discuții legat de această creștere de 10% care nu
este suficientă, cel care are grădină are o scădere semnificativă, propun să găsim o
modalitate de echilibrare a pierderii datorate schimbărilor legislative. Dacă scade
impozitul atunci să creștem taxa de chirie deoarece in final tot există o scădere pentru
cetățean. Vă rog să ne spuneți ce sume ar fi dacă creșterea la chirie ar fi de 100%.
D-na Popaiov Cristina – total la grădini in zona locuibilă ar fi de 8000 lei iar
in afara zonei locuibile 23000 lei deci un total de 31000 lei.
Dl. consilier Molnar Sorin – propun un amendament : majorarea taxei chiriei pe
teren cu 100%.
D-na viceprimar Bratu Cristina – mai este o modificare a taxei de cununie și mai
doresc să formulez un amendament legat de stabilirea unei taxe pentru eliberarea
certificatului de edificare a construcției în sumă de 10 lei.
Dl. consilier Lup Alexandru – ați majorat taxa pe garaj la nivelul parcărilor, nu este
nicio logică, in garaj se investesc bani și atunci nu se mai stimulează construirea
garajelor. Pe altă parte multe taxe se mențin la același nivel de ani de zile.
Dl. consilier Ivan Adrian - vom supune la vot amendamentele formulate:

- Vă rog să votați pentru amendamentul formulat de către dl. consilier Molnar
Sorin, privind majorarea cu 100% a taxei chirie
Se votează cu 14 pentru, nicio abțineri, niciunul împotrivă
- Vă rog să votați pentru amendamentul formulat de d-na viceprimar Bratu
Cristina, privind stabilirea taxei pentru certificatul de edificare construcție în sumă de
10 lei:
- Se votează cu 14 pentru, nicio abțineri, niciunul împotrivă
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentele formulate și se adoptă cu 14voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 143
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la anularea creanţelor fiscale restante aflate în
sold la 31.12.2017, mai mici de 20 lei.
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. 144
Proiect de Hotărâre nr.3 - Privind aprobarea procedurii și criteriile de acordare a
scutirii/reducerii impozitului/taxei pe clădiri și impozitului/taxei pe teren utilizate de
către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică – aceste CAR –uri sunt asociate asociațiilor non profit,
pentru colegii care nu știu ce fel de sistem de funcționare au aceste CAR-uri pot să
explic, ele sunt non profit adică cheltuielile și veniturile ajung pe ”0” la sfârșit de an,
în sensul în care ce încasează pe dobânzi și penalități scot profit iar la sfârșit de an
acordă prime sau cheltuieli de protocol și se închid pe ”0”. Eu propun să respingem
acest proiect de hotărâre, iar dacă vom avea o solicitare venită din partea unui ONG
care are un proiect benefic pentru oraș vom analiza la acel moment.
Dl. consilier Molnar Sorin – acest aspect a fost discutat și în comisia noastră, dacă
ar fi un ONG dar nu o bancă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre: -1voturi
pentru, 10 împotrivă, 3 abţineri, având în vedere că proiectul nu a întrunit numărul
necesar de voturi este respins.
Proiect de Hotărâre nr.4-Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2017.
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. 145
Proiect de Hotărâre nr.5- Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția
Primarului Orașului Victoria nr. 613/30.10.2017 – 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
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 146
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobareascoaterii
funcţiuneşicasăriiobiectelor de inventarşi a mijloacelor fixe.

din

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. 147
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a preţurilor
minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile proprietate privată ale Or.Victoria
pentru care se va constitui un drept de superficie directă fără licitaţie publică pentru
extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul
acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.
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. 148
Proiect de Hotărâre nr.8 -Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a nivelului
taxelor percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate publică şi privată ale
Or.Victoria.
Inițiator: PrimarCristian 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. 149

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a preţurilor
unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a
Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi 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. 150
Proiect de Hotărâre nr.10-Cu privire la aprobarea taxei de închiriere parcări
prevăzută la art.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor
Publice de Reşedinţă Aflate pe Raza Oraşului Victoria, pentru 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, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 151
Proiect de Hotărâre nr.11-Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru utilizarea
Capelei Mortuare la suma de 35 lei/zi pentru 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, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 152
Proiect de Hotărâre nr.12-Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a valorilor
euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public
şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele
contabile
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. 153
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a preţului
reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele
de comunicaţii electronice.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru – propun nu amendament : - majorarea taxelor
propuse cu 5 cenți
Dl. consiliei Ivan Adrian - Se supune la vot amendamentul propus și se
votează cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, o abțineri

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 14voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 154
Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea pentru anul 2018 a taxelor
speciale pentru închirierea unor spaţii din incinta Casei de Cultură a Or.Victoria –
spaţii destinate activităţilor culturale.
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. 155
Proiect de Hotărâre nr.15-Cu privire la aprobarea taxelor speciale pentru
închirierea unor bunuri din incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţine domeniului
public al Or.Victoria.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Badea Costică -propun următorul amendament : - majorarea
taxei pentru inchirierea terenului de handbal cu 20 %.
Dl. consiliei Ivan Adrian - Se supune la vot amendamentul propus și se
votează cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă, o abțineri
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 11voturi pentru, niciunul împotrivă, 3
abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 156
Proiect de Hotărâre nr.16-Cu privire la aprobarea taxei speciale pentru închirierea
Sălilor de Sport ce aparţin domeniului public 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. 157
Proiect de Hotărâre nr.17-Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
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. 158

Proiect de Hotărâre nr.18-Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
terenurilor şi construcţiilor edificate pe acestea respectiv, teren în suprafaţă de 262
mp şi construcţia edificată pe acesta – centrală termică, situat în str.Victoriei nr.20,
teren în suprafaţă de 383 mp şi construcţia edificată pe acesta – centrală termică,
situat în str.Oltului nr.40, teren în suprafaţă de 250 mp şi construcţia edificată pe
acesta – centrală termică, situat în str.Primăverii nr.8A şi teren în suprafaţă de 245 mp
şi construcţia edificată pe acesta – centrală termică, situat în str.Pieţii, bunuri ce fac
parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „ prestări servicii
sau activităţii comerciale”.
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. 159
Proiect de Hotărâre nr.19 - Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de
evaluare pentru un nr.de 1 apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate
de Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării acestuia către actualul chiriaş.
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. 160
Proiect de Hotărâre nr. 20-Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de
dezmembrare şi primă înscriere pentru 98 parcele de teren aferent parcărilor existente
situate în Or.Victoria, obiective ce aparţin domeniului public al Or.Victoria şi
înscrierea acestora în CF.
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. 161
Proiect de Hotărâre nr. 21- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui
drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în
suprafaţă de 2000 mp, obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria
situat în str.Aleea Uzinei nr.1, cu destinaţia „birou comercial”.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Tabacu Traian – în primul rând de ce 2000 mp pentru birou și
de ce nu-l scoateți la vânzare nu superficie? Ce faceți cu cei 200 pomi fructiferi care
sunt de 15 ani? Ar trebui să rămână livada primăriei, sunt meri iar fructele le-am dat
la clubul copiilor, mai bine lăsati livadă, trebuie tăiați toți pomi, știți ce este acolo?

D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă am fi avut o solicitare pentru
cumpărare am fi vîndut dar avem o solicitare pentru superficie pentru care se plătesc
taxe, impozite, se va construi, este un drept real, aceasta este solicitarea. Decât să
ținem acela teren care nu produce nimic.
Dl. consilier Badea Costică – și dacă noi spunem să-l scoateți la vânzare?
D-na viceprimar Bratu Cristina – noi avem o solicitare pentru superficie,
pentru aceasta am inițiat proiectul, dvs. puteți să-l aprobați sau nu.
Dl. consilier Molnar Sorin – dar au cumpărat parcarea, de ce nu construiesc
acolo.
D-na viceprimar Bratu Cristina – acolo au parcare, aici vor pentru birouri.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu propun să ne aplecăm asupra proiectului de
hotărâre și să nu discutăm în contradictoriu, comisia de urbanism este de acord cu
această solicitare, nu există niciun impediment pentru acest proiect. Pentru noi este
mai avantajos să-l cumpere.
D-na viceprimar Bratu Cristina – solicitantul a venit să concesioneze
terenul, i s-a spus că nu se mai poate concesiona ci constituirea unui drept de
superficie.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 162
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la aprobarea schimbări în parte a destinaţiei
construcţiilor edificate pe terenul în suprafaţă de 4237 mp înscris în CF 100108
nr.topo/nr.cad.1001008.
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 13voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 163
Proiect de Hotărâre nr. 23- Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de
prestări servicii având ca obiect – îndepărtarea/recoltarea exemplarelor din speciile de
faună sălbatică, a pisicilor şi a câinilor hoinari din perimetrul Oraşului Victoria în
interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major.
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. 164
Proiect de Hotărâre nr. 24- Cu privire la aprobarea trecerii unui nr. de 10 bunuri
mobile din inventarul domeniului public al Or.Victoria– secţiunea II bunuri mobile,
din domeniul public în domeniul privat al localităţii.
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. 165
Proiect de Hotărâre nr.25- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C
Drăgușanu” și Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 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 13voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 166
Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
Subțurel Renata
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina – i-a murit fata de curând.
Dl. consilier Miclea Ioan – dar in ancheta socială este prevăzut că a solicitat
ajutor și de la Faurecia dar nu a primit răspuns.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu știu că ajutorul de înmormântare se acordă
altfel.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – ajutor de înmormântare se acordă prin
dispoziția primarului, solicită un ajutor de urgență.
Dl. consilier Smădu Octavian - această familie are locuința unde a fost
incendiu, din câte am văzut copii sunt integrați în muncă, ceea ce nu prea găsești,
înseamnă că au o educație în casă. Le-a murit fica, au rămas fără casă, cred că ceva
trebuie să le acordăm.
D-na consilier Pasere Alexandrina – propun 1000 lei.
Dl. consilier Ivan Adrian – supunem la vot propunerea făcută, și se votează
cu 13 voturi pentru, o abținere, niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere,
devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 167
Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
Mihăescu Elena
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na consilier Pasere Alexandrina – d-na este sănătoasă, are pensie.
Dl. consilier Miclea Ioan – de această data a cerut pentru achitarea datoriilor
la apă și curent.
Dl. consilier Ivan Adrian – vă rog să faceți propuneri, dacă nu sunt propuneri
se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre : 0 voturi pentru, 14 împotrivă, nicio
abţinere, având în vedere că nu este intrunit nr. de voturi necesar proiectul se
respinge.

Proiect de Hotărâre nr.28- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei
Simindreanu Maria.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Ivan Adrian – este la ajutor social, vine și își efectuează zilele de
muncă și mai face 2-3 zile în plus.
D-na viceprimar Bratu Cristina – locuiește in condiții improprii, fără curent
electric, posibilitate ca să plătească cei 2000 lei pentru branșare nu are.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – sunt acolo 11 persoane dintre care 9 copii,
propunerea este să se acorde un ajutor pentru branșarea la energie electrică.
Dl. consilier Miclea Ioan – propun 2500 lei pentru branșarea la curentul
electric.
Dl. consilier Ivan Adrian – supunem la vot propunerea făcută, și se votează
cu 14 voturi pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 168
Proiect de Hotărâre nr.29- Cu privire la aprobarea trecerii suprafeţei de 155 mp din
domeniul privat al Or.Victoria pe Statul Român în vederea aplicării Ordinului
Prefectului nr.24/17.06.1992 cu referire la poziția nr.50 din ordin.
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. 169
Proiect de Hotărâre nr.30 -Cu privire la aprobarea numărului de burse şi
cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul
Victoria aferente anului școlar 2017/2018
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, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 170
Proiect de Hotărâre nr.31-privind modificarea suprafețelor de teren aferente
unui nr. de 2 imobile din lista cu inventarul domeniului public al orașului Victoria,
respectic Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița nr.1.
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. 159

III DIVERSE
1. Adresa nr.479/27375/17.11.2017 înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL
prin care solicită discutarea problemelor legate de legalitatea funcționării societății,
respectiv modificarea Actului constitutiv al acesteia.
Dl. consilier Ivan Adrian- pentru această solicitare este prezent dl. Baciu Marian
și dl. avocat Godan Laurențiu, propun să-i acordăm cuvântul.
Dl. Godan Laurențiu – trebuie luate de la capăt toate problemele nu sunt
cunoscute de niciun fel.
D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru cei care sunt mai noi ar fi bine să faceți
o prezentare, pentru cei mai vechi știm actul constitutiv, cred că ar trebui făcută o
prezentare sau dacă credeți că trebuie făcută de noi, eu pot să fac o scurtă prezentare
urmând apoi ca dvs. să completați aspecte juridice.
Așa cum știți orașul Victoria este asociatul unic al Parcului Industrial,
reprezentantul orașului este consiliul local, atunci cînd au fost întocmite actele
constitutive ale societății au fost folosiți mai mulți termeni, consiliul local – asociat
unic, prin primar, orașul prin primar, sunt tot felul de neconcordanțe, s-au folosit
pentru asociatul unic diverse denumiri și au apărut și neconcordanțe vizavi de modul
de funcționare.
Anul trecut a mai fost discutat, vorbeam de consiliul de administrație, in actul
constitutiv se vorbea de doi administratori, apoi au fost trei administratori. Actul
constitutiv nu a fost actualizat și impune o actualizare și modificarea tuturor acestor
scăpări, pentru că până acum nu a fost consultanță juridică la Parcul Industrial, aceste
lucruri nu au fost reglementate de către consiliul local, acum s-au lovit de mai multe
probleme și dl. Godan a venit și la noi, s-au discutat probleme de legalitate și l-am
sfătuit să vină în consiliul local și să facă acele modificări care se impun.
Dl. Godan Laurențiu – acesta este lucrul pentru care sunt în această seară aici,
sunt două probleme, una legată de actul constitutiv, o problemă strict de legalitate,
pentru că actul constitutiv face referire la această dată la AGA, ori din punctul meu
de vedere pentru că am un asociat unic - orașul Victoria nu se poate pune în discuție o
adunare generală a asociaților pentru că există un singur asociat – Orașul Victoria –
prin Consiliul Local, in această calitate trebuie să emită decizii in calitate de asociat
unic iar noțiunea de AGA trebuie scoasă din discuție radical și definitiv.
Aceasta este prima chestiune care trebuie să fie discutată, eu am înțeles să vin în
fața dvs. pentru că trebuie definitivată această discuție, am nevoie de un feedbeck din
partea dvs. ca să știu cum să procedez, care este pasul următor pe care trebuie să-l
fac, dacă sunteți de acord și eu apreciez că față de dispozițiile imperative ale Legii 31
nu avem alternativă, actul constitutiv trebuie modificat.
Dl. Baciu a procedat absolut normal, a mers și a cerut un punct de vedere de la un
organ specializat pe problema societăților comertciale, respectiv camera de comerț,
acolo s-a făcut o greșeală, foarte mare din punctul meu de vedere, care trebuie
corectată.
Orașul Victoria este asociatul unic al Parcului Industrial, consiliul local
funcționează ca și consiliu local după regulile stabilite de Legea 215/2001, fără nicio
legătură cu Legea 31, din hotărârile consiliului local se extrag problemele care
privesc funcționarea Parcului Industrial și se întocmește o decizie a Orașului Victoria
prin consiliul local în calitate de asociat unic.

Trebuie să respectăm atât Legea 215 cu privire la funcționarea consiliului local cât
și Legea 31 care reglementează situația SRL-ului cu asociat unic. Subsecvent
urmează o altă problemă care trebuie pusă în discuție, dar dacă aveți întrebări.
D-na viceprimar Bratu Cristina – eu propun să faceți proiectul de modificare.
Dl. Consilier Stânea Timotei – sunt de acord și eu cu modificarea, dar aș vrea să
cunosc părerea d-nei secretar.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – această societate s-a înființat având la bază
Hotărîrea de Guvern nr.2407/2004 care prevede că pentru administrarea Parcului
industrial Victoria se înființează o societate comercială sub autoritatea consiliului
local al Orașului Victoria aceasta fiind acționar unic al societății noi înființate
exercitând toate drepturile și asumându-și obligațiile ce decurg din această calitate.
Deci este clar că această societate trebuie să fie sub autoritatea consiliului local.
Sunt două aspecte, după părerea mea, unul este legat de acest AGA, prin art.13 din
Legea 31/1999 este prevăzut :
”(1) În cazul în care, într-o societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei
singure persoane, aceasta, încalitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin,
potrivit prezentei legi, adunării generale a asociaţilor.
(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru
această calitate”.
Deci AGA, in cazul nostru este formată din toți consilierii, pentru ușurarea
activității în cazul în care se dorește ca numărul consilierilor să fie redus, atunci tot
consiliul local poate stabili un număr impar care să fie reprezentantul acestuia și să
preia atribuțiile și drepturile AGA în societatea respectivă.
Dl. Godan Laurențiu – dacă îmi dați voie, acum d-na secretar creează din nou
confuzie.
D-na secretar Tocoaie Gabriela –eu nu creez confuzie, citez din lege.
Dl. consilier Badea Costică – eu sunt de acord cu d-na secretar.
D-na viceprimar Bratu Cristina – numai puțin, vreau să completez, dacă se
întâmplă acest lucru și se reduce numărul, acele decizii luate de cei 2-3 vor veni în
consiliul local și vor fi aprobate, deci oricum consiliul local este cel care hotărăște.
Dl. Godan Laurențiu – din punctul meu de vedere este o greșeală foarte mare,
consiliul local hotărăște în numele Orașului Victoria, dispozițiile legale la care face
referire d-na secretar se referă la consiliul de administrație.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – nu,
Dl. consilier Molnar Sorin – nu doriți să vă puneți de acord și apoi să ne
prezentați?
Dl. Godan Laurențiu – eu pot să fac altfel, pot să întocmesc în scris un punct de
vedere pe care să-l înaintez pentru că
Dl. consilier Lup Alexandru – eu vă mai sugerez ceva să luați legătura și cu alte
orașe. Că sunt foarte multe orașe care au asemenea parcuri.
Dl. Godan Laurențiu – avem niște dispoziții legale exprese care nu se contrazic,
Legea 215 și Legea 31 funcționează foarte bine împreună, nu există niciun semn de
întrebare.
Dl. consilier Molnar Sorin – ca să puteți modifica actul constitutiv trebuie să se
emită o hotărâre de consiliu.
Dl. Godan Laurențiu – modific actul constitutiv, îl anexez convocatorului la
consiliul local la ședința viitoare, îl vede toată lumea și îl votăm data viitoare.

D-na secretar Tocoaie Gabriela –dați-mi voie să mai aduc o completare, art. 196^1
din Legea 31 prevede că în cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic,
acesta va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii iar la alin.(2)
stabilește că asociatul unic va consemna de îndată, înscris, orice decizie adoptată în
conformitate cu alin. (1).
acum că se numește hotărâre sau decizie, punctul meu de vedere este că
modificarea actului constitutiv trebuie mai întâi aprobată în cadrul societăți printr-o
decizie sau hotărâre a asociatului unic, respectiv reprezentanții asociatului unic consilierii locali și apoi inițiat proiect de hotărâre și supus aprobării consiliului local.
Dl. Godan Laurențiu – consiliul local ce să facă, să se dubleze?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – aceasta este procedura și acest articol prevede
acest lucru.
Dl. consilier Badea Costică – așa este, așa prevede legea.
D-na viceprimar Bratu Cristina – este interpretabil, din punctul meu de vedere
consiliul local este aceea AGA, faptul că se hotăra în AGA și se venea în consiliul
local se valida de același nr. de 15 consilieri, ara o ușurință, era o formalitate care nu
știu dacă era necesară.
Dl. consilier Miclea Ioan – ce ușurință că se aproba in AGA și nu se aproba în
consiliul local.
Dl. Godan Laurențiu – o să primească fiecare informarea, consiliul local este
consiliul local nu acționează în două calități niciodată.
Dl. consilier Lup Alexandru – aici sunt de acord cu dvs. chiar mereu am ajut
discuții legat de acest aspect, că nu este acum prima dată, numai că ne-am lovit de
fiecare dată de această interpretare și eu dacă am sugerat să mai intrebați și pe alții ați
refuzat categoric, tocmai de aceea v-am sugerat să vedeți că și alții au făcut tot așa.
Dl. Godan Laurențiu – păi, dacă veneau alții si ne întrebau pe noi acum le
dădeam o perspectivă total eronată, aș prefera să mă raportez, in principiu la
dispozițiile legale nu să întreb cum funcționează alte societăți comerciale.
Dl. consilier Badea Costică – dvs. veniți cu propunerea și noi o să analizăm.
Dl. Godan Laurențiu – mai este încă o discuție dacă îmi permiteți, a doua
discuție este referitoare la Raportul Curții de Conturi care pune în vedere actualului
administrator să formuleze o acțiune în răspundere împotriva foștilor administratori
care nu au făcut demersurile necesare pentru recuperarea creeanței de la SC Metalex
SRL, sunt convins că au fost discuții.
Acum proasta funcționare a organelor deliberative din cadrul societății comerciale
se răsfrânge și asupra acestei probleme, pentru că aici avem nevoie de votul, de o
decizie de fapt a asociatului unic, asociatul Orașul Victoria prin consiliul local
hotărăște dacă acei administratori vor fi trași la răspundere pentru această pagubă
pricinuită societății.
Deci din nou ajungem la necesitatea emiterii unei hotărâri de consiliu local, pentru
că consiliul local reprezintă asociatul unic și este organ deliberativ al asociatului unic
cu privire la această problemă. Din punctul meu de vedere ca și funcționare a
Parcului Industrial, dl. Baciu trebuie să se adreseze Orașului Victoria care este
reprezentat prin secretar, primar, consiliul local. Să zicem că in administrarea
parcului dl. Baciu are o problemă...
D-na viceprimar Bratu Cristina – asociatul unic este orașul
Dl. Godan Laurențiu – orașul Victoria prin consiliul local
D-na viceprimar Bratu Cristina – din punctul meu de vedere expunerea de
motive și decizia cu care intri în consiliul local este raportul curții de conturi.

Dl. Godan Laurențiu – orașul Victoria prin consiliul local, este o diferență,
orașul Victoria este persoană juridică, de drept administrativ, consiliul local este
organ deliberativ, sunt două chestiuni total diferite, dacă nu le puteți diferenția dvs.
,nu știu trebuie să trecem peste
D-na viceprimar Bratu Cristina – atunci când curtea de conturi lasă măsuri
primarul ia măsuri, atunci când curtea de conturi lasă măsuri asociatul unic trebuie să
dispună, nu stă in puterea administratorului să hotărască, deci consiliul local este
reprezentantul orașului Victoria.
Dl. Godan Laurențiu – deci dl. Baciu când are o problemă de administrarea
parcului se adresează d-nei secretar care trebuie să pună pe ordinea de zi a consiliului
local, consiliul local hotărăște în calitate de consiliu local cu atribuțiile din Legea
215, ulterior luăm din hotărârea consiliului local partea care vizează Parcul Industrial
și Orașul emite această decizie. Lucrurile sunt foarte simple.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – dacă consiliul local îl împuternicea pe primar
să-l reprezinte atunci primarul semna decizia din cadrul societății pe baza căreia se
iniția proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Stînea Timotei – dar ca să poată face modificarea actului constitutiv
trebuie să vină o propunere din partea consiliului local.
Dl. Godan Laurențiu – poate veni din partea administratorului modificarea.
Dl. consilier Lup Alexandru – consiliu local este un organ deliberativ, politic, nu
conduce firmele.
D-na viceprimar Bratu Cristina – își desemnează administrator, dar nu este
vorba de cine conduce, este vorba că in lege sunt stabilite administratorului atribuțiile
administratorului, administratorul nu este asociat, uneori poate fi și asociat.
Dl. consilier Lup Alexandru – și atunci nu ajungem că noi suntem AGA, suntem
asociatul unic doar că suntem 15.
D-na viceprimar Bratu Cristina – numai puțin, dacă erau 2-3 sau 5 asociați
adunarea celor 5 se numea AGA, noi avem asociat unic, noi suntem reprezentantul
asociatului unic, intr-adevăr suntem mulți, dar este un singur asociat, ca să spui
adunarea asociatilor.
Dl. consilier Lup Alexandru – nu ați auzit ce a citit d-na secretar, mai citiți o
dată.
Dl. Godan Laurențiu – legea reglementează situația generală actul constitutiv
reglementează situația particulară, felul in care funcționează cu consiliul local.
Trebuie din nou pusă pe ordinea de zi a consiliului local atragerea răspunderii
foștilor administratori, dacă nu se dorește atragerea răspunderii foștilor
administratori, sau inițierea unor astfel de demersuri, pentru că nici noi nu ne dorim
in niciun caz, avem nevoie de o decizie clară pe care să o comunicăm curtii de
conturi, alftel va veni curtea de conturi și-l va trage la răspundere pe dl. Baciu Marian
pentru că nu a făcut la rândul lui demersuri viabile, avem nevoie de un vot real in
consiliul local în următoarea ședință.
D-na viceprimar Bratu Cristina – decizia curtii de conturi, dacă nu va fi dusă la
îndeplinire va fi actionată mai departe răspunderea împotriva lui Baciu care va chema
mai departe in răspundere consiliul local că nu a dat curs solicitării lui, deci până la
urmă trebuie dată o decizie în cadrul consiliului indiferent care va fi.
Dl. Godan Laurențiu – este vorba de o hotărâre a consiliului local care vizează
patrimoniu și care trebuie luată cu 2/3.
Dl. consilier Lup Alexandru – d-na secretar nu s-a votat in consiliu local?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – a fost de trei ori pe ordinea de zi proiectul
privind trecerea pe cheltuieli care a fost respins de fiecare dată.

D-na viceprimar Bratu Cristina – curtea de conturi nu a consemnat trecerea pe
cheltuială, asta a fost o propunere, curtea de conturi a cerut atragerea răspunderii
foștilor administratori, măsura lăsată de curtea de contruri trebuie discutată in
consiliul local, deoarece dacă nu se intâmplă nimic aceasta va merge mai departe și
trebuie să fim cu toți conștienți că mai departe vom merge cu dosar in instanță și va fi
chemat Baciu și consiliul local.
Dl. consilier Lup Alexandru- dar nu este adevărat, mă derutați, responsabilitatea
este a consiliului local de atunci.
D-na viceprimar Bratu Cristina – in consiliul local nu a fost depus proiect
pentru atragerea răspunderii.
Dl. Godan Laurențiu – atunci trebuie pus și comunicat curtii de conturi rezultatul
și incheiata discutia.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu pe ce bază dau in judecată, de unde știu dacă
este prejudiciu.
D-na viceprimar Bratu Cristina – curtea de conturi a stabilit că este prejudiciu si
in instanță se poate stabili că acțiunea este prescrisă, instanța poate să hotărască dacă
este cineva vinovat sau nu, e posibil ca la primul termen să ne spună că este prescrisă
suma.
2. Adresa nr. 10479/27265/16.11.2017 înaintata de către Instituția Prefectului
Județul Brașov prin care transmite punctul de vedere al ANAF, vizavi de solicitarea
de reînfințare a unei structuri de trezorerie la nivelul orașului Victoria.
S-a luat la cunoștință
Dl. consilier Ivan Nicolae Adrian – având în vedere că nu mai sunt discutii declar
sedinta inchisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IVAN NICOLAE ADRIAN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

