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PROCES VERBAL

Încheiat azi 11.12.2017 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.819/06.12.2017 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 consilieri, 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 vă rog să faceți propuneri pentru președintele de
ședință a lunii decembrie.
D-na viceprimar Bratu Cristina – îl propun pe dl. consilier Băiulescu
Cristian.
D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot și se votează cu 12 pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.

Dl. consilier Băiulescu Cristian este invitat să preia conducerea ședinței.
Dl. consilier Băiulescu Cristian- Bună ziua ! înainte de a supune aprobării
ordinea de zi vă aduc la cunoștință că avem o propunere pentru suplimentarea
acesteia cu următorul proiect :
- Privind modificarea art.2, pct.2 și 3 din HCL nr.54/26.04.2017 cu privire la
organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor
Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă, modificată prin
HCL nr. 88/13.07.2017.

Dl. consilier Băiulescu Cristian-supuna probării dumneavoastră suplimentarea
ordinii de zi cu proiectul propus
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
- Supun aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Băiulescu Cristian– fiind ședință extraordinară, nu avem avize
ale comisiilor și vom trece direct la discutarea proiectelor de hotărârii propuse.
Proiect de Hotărâre nr.1–Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului
Victoria pe anul 2017.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Molnar Sorin- la consiliul de administrație al liceului am fost
întrebat dacă s-au cuprins sume pentru cadouri de Crăciun pentru copii?
Dl. primar Cristian Gheorghe – anul acesta din lipsă de fonduri nu vom
putea da cadouri dar am alocat pentru școli 50.000 lei din care 22.000 lei. pentru
reparații săli de cursuri și câte 15.000 lei pentru amenajarea toaletelor pentru
persoane cu dizabilități. Rectificare s-a mai făcut și pentru salariile profesorilor.
Trebuie să ne grăbim cu lucrările pentru că altfel nu se mai pot deconta sumele.
Dl. consilier Lup Alexandru– in ședința trecută am solicitat ca la rectificarea
de buget să fie cuprinse sume pentru biserici.
Dl. primar Cristian Gheorghe – s-au alocat 7.500 lei pentru toate 3
bisericile, față de ceea ce a fost.
Dl. consilier Lup Alexandru – am văzut că nu este trecută suma, propun
pentru biserica Cuvioasa Parascheva 5000 lei.
Dl. primar Cristian Gheorghe– avem proiecte separate pentru biserici vă rog
să faceți propunerea când ajungem la acesta.
D-na viceprimar Bratu Cristina – având în vedere propunerea se poate aloca
altă sumă față de cea inițială.
Dl. primar Cristian Gheorghe – da, dar vă rog să indicați și de unde se alocă
suma, doresc să vă spun că bisericile nu au decontat nici sumele alocate inițial,
trebuie să se grăbească pentru decontarea sumelor, în 20.12 este ultima zi pentru
decontare.
Sumele colectate anul acesta sunt scăzute față de anii anteriori, pe lângă
Viromet și societățile au restanțe iar cetățenii achită impozitele tot mai greu. Am
făcut notificări pentru restanțele mai mari de 200 lei, dar ne costă și această
procedură. La ședința viitoare vom veni cu raportul curții de conturi, nu am avut
probleme mari.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 172
Proiect de Hotărâre nr.2–Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția
Primarului Orașului Victoria nr. 814/29.11.2017 – cu privire la aprobarea
modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – am fost nevoiți să facem rectificare prin
dispoziția primarului pentru a putea asigura salariile profesorilor, iar apoi aceasta se
supune validării consiliului local.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 173
Proiect de Hotărâre nr.3–Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”P.T. mobilitate/reabilitare urbană”
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 Localnr. 174
Proiect de Hotărâre nr.4 -Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”Proiectare sistem de încălzire corp nou Sala Consiliu Local” .
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – în urma analizării sistemului de încălzire s-a ajuns
la concluzia că mai trebuie o centrală pentru clădirea nouă iar centrala existentă
rămâne pentru vechia clădire.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 175
Proiect de Hotărâre nr.5-Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”P.T. Amenajare Garaje-Curte Primăria Victoria”.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 176
Proiect de Hotărâre nr.6-Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”Reabilitare canalizare str. Viitorului – str. Victoriei” .
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 177
Proiect de Hotărâre nr.7-Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit deșeuri Victoria” .
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – documentația pentru închiderea proiectului este
finalizată pentru a fi depusă la consiliul județean în vederea obținerii fondurilor
nerambursabile dar trebuie aprobați indicatorii tehnici pentru SF.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 178
Proiect de Hotărâre nr.8-Cu privire la aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul de investiții ”Reamenajare interioară HALA PIAȚĂ” .
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Stanea Daniel – am văzut că majoritatea lucrărilor sunt la partea
electrică
Dl. primar Cristian Gheorghe–noi vrem ca spațiul de sus să-l transformăm
intr-o sala unde se pot desfășura diferite evenimente, vom amenaja și bucătărie, se
urmărește să se de-a utilitate acelui spațiu, avem spațiu suficient, sunt amenajate
toalete și poate fi pus în funcțiune. Directori liceului au spus că acel spațiu se poate
folosi și pentru servirea mesei pentru copii la programul de after scool.
Dl. consilier Molnar Sorin – dar nu se poate face și jos un singur spațiu?
mulți se plâng că nu este spațiu suficient în boxe și nu au unde să-și depoziteze marfa.
Dl. primar Cristian Gheorghe – sigur că se poate face și acest lucru, dar mai
întâi dorim să executăm lucrarea de sus, eu cred că o să se folosească acel spațiu.
Am construit aceea copertină, acum comercianții sunt puțin nemulțumiți
deoarece doreau să fie în față dar o să vedeți că va fi folosit și spațiul de jos pentru că
se face trecerea din hală în piață.
Se pot face modificări și la partea de jos a halei pentru că pereții sunt
neportanți, mai trebuie făcut un perete până sus la spațiile unde se vând brânzeturi
pentru a nu se duce mirosul și hală.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 179
Proiect de Hotărâre nr.9-Cu privire la completarea art.1 din HCL nr.37/26.04.2017
cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru continuarea
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu un nou aliniat.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
D-na viceprimar Bratu Cristina – suplimentarea a fost de 7500 lei iar
propunerea cuprinsă în referatul de specialitate este de 2500 lei pentru fiecare
biserică.

Dl. consilier Lup Alexandru – este normal că suma de 7.500 nu ajută cu
nimic, totuși ar trebui să judecăm și acest aspect al problemei, toți banii acordați de-a
lungul timpului au fost investiți cu folos, aceste lucrări se pot vedea. Din punct de
vedere cultural, afară de biserică, anul acesta am avut activități și bănoase și multe
pentru cei tineri.
D-na viceprimar Bratu Cristina –puteți da un exemplu?
Dl. consilier Lup Alexandru- și pe mine mă critică oamenii că nu am făcut
zilele orașului, există o mare parte a cetățenilor care au avut așteptări, nu toată lumea
se entuziasmează la festivalul de film, de folk și probabil că nici la filarmonica din
Brașov. Totuși susțin că biserica este printre puținele instituții unde banii acordați au
fost cheltuiți cu folos.
D-na viceprimar Bratu Cristina – vreau să fac doar o scurtă precizare să nu
rămânem cu o impresie greșită, anul acesta evenimente culturale nu am avut nici
multe nici bănoase, am avut un singur eveniment organizat de primărie – Festivalul
de folk unde am avut o contribuție de participare de 20% iar restul a venit de la
consiliul județean, am avut 20.000 lei față de 100.000 lei cât cheltuiam de zilele
orașului.
Decizia să nu se organizeze zilele orașului a venit tot urmare criticilor ridicate
in consiliu și pentru că nu sunt bani s-a considerat să renunțăm la zilele orașului. La
fel venim și vă propunem, dar dvs. decideți, acest spectacol de Sf. Ștefan.
Dl. consilier Molnar Sorin – nu pot fi întru-totul de acord cu colegul meu, la
biserica Sf. Ilie s-a schimbat acoperișul de 2 ori în interval de 2-3 ani, dacă bani erau
gestionați mai bine și lucrările urmărite putea să fie și pictura terminată.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – vă rog să faceți propuneri pentru sumă.
Dl. consilier Stânea Timotei– propun suma de 5.000 lei
Dl. consilier Băiulescu Cristian- se supune la vot propunerea făcută și se
votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea formulată și se adoptă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 180
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la cotizația de membru al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. primar Cristian Gheorghe – de la inființarea asociației s-a hotarât ca fiecare
membru să achite o cotizație de 2 lei/ persoană, cotizațiile se pot folosi doar pentru
investiții. Comuna Sâmbăta a iesit, a încheiat contract cu Făgărașul, noi nu am găsit
incă variantă de a plăti depozitarea deșeurilor și o să avem o problemă de la anul,
pentru că dacă nu găsim variantă o să trebuiască să creștem prețul ca să putem face
activitatea respectivă. Din 01 ianuarie dacă nu găsim o variantă trebuie să le spunem
uat-urilor membre că nu mai putem depozita deșeurile pe raza orașului nostru.
Aducem toate deșeurile comunelor la noi și varianta de a plăti de a le duce mai
departe nu avem.
Avem o hotărâre de retragere din martie și avem varianta de a înființa serviciu,
să ne autorizăm, să ducem persoane la acel serviciu și să facem activitatea de
salubrizare, nu cred că vom funcționa mult cu acest serviciu deoarece la nivel de
județ și de țară se lucrează la un sistem de management al deșeurilor la nivel de

regiune și in momentul în care se va decide cine este operator, se prevede ca in
județul nostru să fie doi operatori unul pe Brașov și unul la Făgăraș și atunci se va
stabili un preț comun, deci un an de zile trebuie să ne gândim cum putem scoate
această activitate la cap.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 181
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la completarea art.1 din HCL
nr.39/26.04.2017 cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa
Parascheva” pentru reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta
Cuvioasa Parascheva” cu un nou aliniat.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – propuneri pentru sumă
D-na viceprimar Bratu Cristina – propun suma de 5000 lei
Dl. consilier Băiulescu Cristian – se supune la vot propunerea făcută și se
votează cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 13voturi pentru, niciunul împotrivă, nicioo
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 182
Proiect de Hotărâre nr.12 -Privind modificarea art.2, pct.2 și 3 din HCL nr.54/26.04.2017 cu
privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor,
Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă, modificată prin
HCL nr. 88/13.07.2017.

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, trei abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 183
Dl. consilier Băiulescu Cristian – având în vedere că nu mai sunt discuții
declar închisă ședința extraordinară de astăzi.

PREȘEDINTE
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL Or.VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROCES VERBAL
Încheiat azi 21.12.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar TocoaieGabriela–Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începeședința ordinară de astăzi.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.832/14.12.2017 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, ceea ce inseamnă că ședința este statutară, dl. consilier Băiulescu
Cristian lipsește 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 regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local vă rog să faceți propuneri pentru președintele de
ședință a lunii decembrie.
D-naconsilier Nitu Monica- îl propunpe dl. consilier Lup Alexandru.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul
împotrivă, nicio abținere. Dl. consilier LupAlexandru este invitat să preia ședința.
Dl. consilier Lup Alexandru- Bună seara! Doresc să vă mulțumesc tuturor
pentru colaborarea pe care am avut-o în acest an, colegilor precum și executivului, d-

lui primar și viceprimar și vă urez tuturor să aveți parte de sărbători fericite, La mulți
ani ! pentru anul 2018
In continuare supun aprobării dumneavoastră :
- procesul verbal din 28.11.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
- procesul verbal din 11.12.2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere
Dl. primar Cristian Gheorghe–înainte de aprobarea ordinii de zi doresc să propun
suplimentarea acesteia cu proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor
prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria nr. 846/20.12.2017 – cu privire
la aprobarea modificării bugetului local al orașului Victoria pe anul 2017.
S-au primit bani pentru cadrele didactice și deoarece eram presați de timp a
trebuit să rectificăm bugetul prin dispoziția primarului iar procedura este ca în prima
sedinta a consiliului să se supună spre validare consiliului local.
Dl. consilier LupAlexandru– supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi
cu următorul proiect:
Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția Primarului Orașului Victoria
nr. 846/20.12.2017 – cu privire la aprobarea modificării bugetului local al orașului
Victoria pe anul 2017
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Lup Alexandru– supune spre aprobare ordinea de zi:
Vă rog să votați.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Nițu Monica – multumesc colegilor pentru timpul petrecut
impreună, vă doresc să aveți un an mai bun, să luăm deciziile cele mai bune pentru
cetățenii orașului nostru, vă urez La multi ani!
D-na viceprimar Bratu Cristina – vă urez tuturor sărbători fericite, vă
mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în anul care se încheie, sper ca
pentru încrederea pe care mi-ați încredințat-o m-am ridicat la nivelul așteptărilor,
dacă nu anul viitor mă voi strădui mai mult și rezultatele muncii vor veni anul viitor,
proiectele la care s-a lucrat anul acesta sperăm să se finalizeze la anul și să fie un an
mai bun. La multi ani!
Se trece la punctul I al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea schimbării destinatiei imobilului
” Atelier întreţinere Spital Orăşenesc”, bun care apartine domeniului public al
Or.Victoria, în ”Clădire supraveghere și bazin de alimentare cu apă Spital Orăşenesc
Victoria”, stabilirea valorii imobilului precum și a terenului aferent acestuia, cu
rămânerea acestuia în domeniul public.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentele formulate și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 184
Proiect de Hotărâre nr.2 - 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. 185
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a
unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în
suprafaţă de 2648 mp – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii
Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3 pentru prestări servicii.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
D-na viceprimar Bratu Cristina –proiectul de hotărâre este cu destinația de
prestări servicii – service auto și sediu de firmă, aș vrea să formulez un amendament
ca să rămînă doar prestări servicii deoarece se ingrădește dreptul de a participa la
licitație a celor care doresc terenul respectiv cu altă destinație decât service auto.
Prestări servicii presupune și service auto.
Se supune la vot amendamentul formulat și se votează cu 13 pentru, niciunul
impotrivă, o abținere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
modificarea făcută și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 186
Proiect de Hotărâre nr.4-Cu privire la acordarea dreptului de a închiriera bunuri
publice - Seră, dependinţe, curte interioară- pentru alte activităţii decât cele specifice
procesului de învățământ în temeiul art.14, 15 art.16 din Legea 213/1998 republicată
către Colegiul Tehnic “Dr.alexandru Bărbat”.
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Urdea Gheorghe –este vorba de dl. Ciopec Roberto care a venit cu
propunerea de a investi și desfășura activitate in sera, am mai avut inchiriata sera pe o
perioada de 3-4 ani apoi nu s-a mai dorit. De ce s-a dorit ca sera să fie inchiriată

gratuit, pentru că toate instalațiile electrice sunt la pământ, a venit cu angajamentul că
o să repare instalația de încălzire, sunt multe cheltuieli care nu se puteau face la nivel
de unitate școlară.
Dl. consilier Badea Costică –am citit cu atenție acest proiect de hotărâre, dacă ar fi
numai sera aș fi de acord dar in sensul larg al acestui proiect de hotărâre se poate
înțelege că toată curtea și dependințele vor fi inchiriate, cred că ar trebui să
specificăm doar obiectiv seră.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – sera are o suprafață de teren și există și un gard
împrejmuitor unde mai este o suprafață mică de teren și la acst lucru s-a referit.
Dl. consilier Badea Costică – propun modificarea proiectului după cum urmeaza:
Titlu: Cu privire la acordarea dreptului de a închiriera bunuri publice – Seră și teren
împejmuit- pentru alte activităţii decât cele specifice procesului de învățământ în
temeiul art.14, 15 art.16 din Legea 213/1998 republicată către Colegiul Tehnic
“Dr.Alexandru Bărbat”.
Art.1. Se acordă dreptul Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat”, în calitate de
titular al dreptului de administrare, în condiţiile prevăzute de art.14,15 și art.16 alin.2
din Legea 213/1998, dreptul de a organiza licitaţie publică pentru închirierea
obiectivul Seră și teren împrejmuit, înscris în CF 100340, nr.topo 95/1/1/1/2 pentru
alte activităţii decât cele specifice procesului de învățământ cu menținerea
activitățiilor specifice agricole și aplicarea tarifele stabilite de consiliul local pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă şi să încaseze din chirie o cota de 50%, iar
diferenţa de 50% se va vira la bugetul local al Or.Victoria.
Se supune la vot amendamentul formulat și se votează cu 14 pentru, niciunul
impotrivă, nicio abținere.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
amendamentul formulat și se adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 187
Proiect de Hotărâre nr.5- privind aprobarea acordării acceptului de înființare a consorțiului
școlar preuniversitar de stat ”Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat”.

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru –vă rog dl. Urdea să ne prezinte sumar ce înseamna
acest consorțiu școlar.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – noi am mai avut în urmă cu 8 ani un consorțiu
încheiat între colegiu și clubul copiilor, acesta presupune o mai bună mobilitate a
cadrelor didactice și o folosință comună a bazei materiale.
La vremea aceeia ne-am luptat să încheiem acest consorțiu și cu alte instituții
școlare dar nu s-a reușit, eu cred că ar trebui chiar să insistăm să se încheie un
consorțiu la nivel de comunitate cu toate unitățile școlare.
Dl. primar Cristian Gheorghe – poate fi extins și la comunele din jur, pentru
că mobilitatea profesorilor se poate face fără avizul inspectoratului, te poți duce ca
supleant la orice unitate din cadrul consorțiului. Chiar și transportul școlar se poate
face într-un mod mult mai simplu.

Dl. consilier Badea Costică – doresc să știu dacă s-a discutat și in consiliul de
administrație al școlii?
D-na consilier Saftiuc Adriana – s-a discutat și așa cum a spus și dl. Urdea ,
ar fi dorit și cei de la colegiul tehnic ca și colegii de la Liceul Teoretic ”I C
Drăgușanu” sa accepte încheierea acestuia pentru că lucrurile ar fi fost mult mai
simple pentru cadrele didactice.
Dl. primar Cristian Gheorghe – noi exprimăm doar un accept dar vor putea
încheia consorțiul doar cu avizul inspectoratului. Discuții premergătoare s-au făcut și
cu d-na Iliescu de la inspectoratul școlar, care s-a deplasat la Victoria și a exprimat
faptul că incheierea unui consorțiu este benefic în favoarea membriilor, la discuții a
luat parte și dl. director Morlova care a spus că datorită unor membrii ai consiliului
de administrație nu poate obține acordul, dar oricând după înființarea consorțiului
pot adera și alte unități școlare.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 188
Proiect de Hotărâre nr.6- 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 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 189
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
Nevolnicu Maria
Inițiator: Primar Cristian Gheorghe.
Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3, C4, C5 – avize favorabile
Dl. consilier Lup Alexandru –dacă sunt discuții?
D-na viceprimar Bratu Cristina – d-na Nevolnicu Maria este născută în 1934 și are
un ajutor social de 142 lei, dacă sunteți de acord și considerați că poate fi ajutată, este
singură, solicită bani pentru plata chiriei în special și a altor utilități.
D-na consilier Nițu Monica –propun suma de 1000 lei.
Dl. consilier Lup Alexandru –dacă mai sunt alte propuneri?
D-na viceprimar Bratu Cristina – propun suma de 1500 lei, având în vedere că are
chirie restanță.
Dl. consilier Lup Alexandru –se supune la vot propunerea de 100 lei:
- 3 voturi pentru, 11 abțineri, propunerea se respinge.
Se supune la vot propunerea de 1500 lei:
- 10 voturi pentru, 4 abțineri, propunerea se aprobă.

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerea făcută și se adoptă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri,
devenind Hotărârea Consiliului Localnr. 190
Proiect de Hotărâre nr.8 -Privind validarea modificărilor prevăzute în Dispoziția
Primarului Orașului Victoria nr. – 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. consilier Lup Alexandru – dl primar a dat explicații pentru acest proiect la
inceputul ședinței.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă
cu 14voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 191.

III DIVERSE
1. Prezentarea copiei Raportului de audit financiar emis la 27 octombrie 2017 și
Decizia nr.37/24.11.2017.
S-a luat la cunoștință.
Dl. consilier Lup Alexandru – având în vedere că nu mai suntdiscutii declar sedinta
inchisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
LUP ALEXANDRU
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