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PROCES VERBAL

Încheiat azi 22.02.2018 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela–Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom
începe şedinţa ordinară de astăzi.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr. 91/15.02.2018 iar anunţul
privind organizarea
şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
13 consilieri, lipsind motivat d-na viceprimar Bratu Cristina iar dl. consilier Băiulescu
Cristian.
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 preşedinte de şedinţă a lunii februarie este dl. consilier
Molnar Sorin căruia îi dăm cuvântul.
Dl. consilier Molnar Sorin- Bună ziua ! Declar şedinţa deschisă şi
supun aprobării dumneavoastră :

- Procesul verbal din 25.01.2018
Vă rog să votaţi : Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere.
supun aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:
Vă rog să votaţi : Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Dl. consilier Molnar Sorin – vom trece direct la punctul I al ordinii de zi :
ÎNTREBĂRI ŞI INTERPELĂRI
D-na consilier Pasere Alexandrina – Buna seara! Vreau să vă spun după cum
ştiţi câini maidanezi au ajuns o problemă constantă în oraşul nostru, foarte
îngrijorătoare, personal am avut aseară o experienţă şi dacă nu era un vecin cred că mă
muşcau. Întreb dacă există un contract de prestări servicii cu o societate de ecarisaj?
Dl. primar Cristian Gheorghe – s-au purtat discuţii cu Asociaţia de vânătoare
”Soimul”, nu am găsit altă variantă, am propus şi sume in buget, respectiv ne-am propus
să-i crotaliem pe cei care sunt în Victoria, pe urmă să vedem dacă putem să-i sterilizăm
şi atunci cei care sunt să nu se mai înmulţească şi să nu-i mai ducem pentru că dacă îşi
formează un habitat nu mai lasă să pătrundă şi alţii. Am avut un contract cu o firmă din
Făgăraş care s-a închis, e o problemă la nivel naţional cu câinii.
D-na consilier Pasere Alexandrina- mai am o întrebare, gunoaiele din faţa unor
magazine, sunt foarte multe, dacă s-ar da măcar avertismente i-am mai responsabiliza pe
patroni.
Dl. primar Cristian Gheorghe – pe data de 5 martie avem concurs sper să se
ocupe postul. Pentru compartimentul comercial, sunt depuse un număr de 11 dosare, iar
după ocuparea postului persoana respectivă se va ocupa de această problemă, cei care
nu vor să respecte regulamentele pe care noi le avem aprobate vor fi sancţionaţi.
D-na consilier Pasere Alexandrina- ştiu că am votat şi a devenit o hotărâre de
consiliu taxa specială de salubrizare, este groaznic ceea ce am auzit de la oameni care au
venit şi la mine la serviciu, cred că nu am aprofundat prea bine regulamentul. Mă refer
la persoanele plecate din tară, care vin în localitate o dată la 2-3 ani sau poate deloc şi
care trebuie să plătească, 8 lei nu este mult, dar nu mi se pare normal.
Dl. primar a spus că cei de pe str. Muncii o să presteze muncă în folosul
comunităţii ca să-şi plătească dările, dar câţi o să vină şi produc gunoi, ceilalţi nu
produc şi plătesc. Eu intenţionez să propun un proiect de hotărâre pentru modificarea
regulamentului.
Dl. primar Cristian Gheorghe- Eu nu cred că gândim pozitiv aceste lucruri,
haideţi să pecăm de la premiza că toţi vor plăti, noi am luat ca model alte localităţi din
ţară, dau exemplu Sibiul care debitează 4 persoane dacă nu se depune declaraţie cu nr.
de persoane. Ideea este că cei care vin in concedii nu se declară şi noi nu ştim cînd vin şi
atunci s-a stabilit ca regulă generală să se achite la nivelul unei persoane.
Sunt mulţi plecaţi în America, vin o vară sau nu vin in fiecare vară, dar noi nu
putem să facem o activitate de urmărire a locuinţelor temporar locuite, poate că sunt
închiriate, şi s-a stabilit că 8 lei/lună nu este mult. Celor care au venit le-am spus să
depună declaraţie şi să specifice că nu stă nimemi. La ora actuală avem declaraţi 3000
de persoane în condiţiile în care la SC Ecosistem erau 4500 de persoane, termenul de
depunere a declaraţiilor este de 28 februarie. Pentru cei care nu sunt trei persoane in

momentul in care se declară, se va face rectificarea debitului şi vor plăti la persoanele
declarate.
Noi lucrăm prin asociaţie în care sunt membre 7 primării, toţi membrii au aprobat
acest regulament pentru a putea susţine acest serviciu, care să poată funcţiona, dvs.
trebuie să urmăriţi ca serviciu să poată funcţiona şi să avem o sursă de finanţare.
Dacă facem un calcul se colectează de pe raza oraşului 100 de tone de deşeuri pe
lună şi sunt 5000 de persoane maxim x 8 lei deci 40 mii lei pe lună iar transportul
deşeurilor plus celelalte cheltuieli este un miliard, deci este un deficit de 600 milioane
lei vechi, tocmai pentru a reduce acest deficit trebuie să facem selectare, am cumpărat
în acest sens pubele pentru preselectare pentru a putea scădea cantitatea de deşeuri.
Dl. consilier Stânea Timotei – doresc să încep prin a vă mulţumii pentru
încrederea pe care mi-aţi acordat-o, să fac parte din comisia de evaluare al managerului
de la Casa de Cultură, astăzi a avut loc interviul, d-na a trecut şi de analiza raportului şi
de interviu, aşteptăm să vedem dacă este mulţumită de notă, dacă va depune contestaţie.
A fost o experienţă bună şi cred că am reprezentat într-un mod serios consiliul local din
poziţia pe care dvs. mi-aţi acordat-o.
Al doilea lucru pe care vreau să-l aduc în discuţie, cel puţin de două ori am ridicat
această problemă şi consider că este importantă şi anume infracţionalitatea la nivel de
oraş. Am avut o discuţie cu d-na secretar, am înţeles că nu este un raport de subordonare
între poliţie şi primărie şi că nu aveţi pârghiile necesare să solicitaţi comandantului
poliţiei să aducă spre ştiinţa consiliului o situaţie actuală a infracţionalităţii juvenile.
Dacă dvs. ca primar, ca executiv, aveţi cunoştinţă de starea lucrurilor la acest
capitol? Si dacă puteţi să ne informaţi.
Am stat de vorbă cu persoane care au fost bătute , chiar şi astăzi am stat de vorbă
cu un băiat care are un certificat de la medic specialist şi cauza este abuzul fizic, am
fotografi cu copii bătuţi şi se pare că se repetă acest lucru, de câte ori merge la şcoala
specială merge cu frică, au fost făcute sesizări la Poliţie, direcţiunea şcolii, nu ştiu dacă
dânşii pot să controleze acest fenomen, am inţeles că într-un incident a fost chemată
poliţia iar in incercarea de a imobiliza un copil acesta l-a luat de gât pe poliţist, spunând
că nu are frică de nimeni în oraş, este vorba de Cirstea.
Este o problemă legată de această persoană, legată de oraş, a fost o discuţie anul
trecut legată de vandalizarea şi distrugerea unor maşini, am întrebat dacă revine firmei
de pază responsabilitatea , am înţeles cum stau lucrurile, socotesc că fenomenul acesta
ar trebui stopat.
Având în vedere că nu intră în atribuţiunile societăţii, având în vedere că
încetează contractul dânşilor cu primăria, propun să ne sfătuim în această direcţie, dacă
este necesar să căutăm o firmă care să aibă responsabilităţi de pază şi protecţie şi a
proprietăţii private şi a persoanelor, dacă este necesar să înfiinţăm poliţie locală, dacă se
poate rezolva din punct de vedere financiar aces lucru, dar insist domnule primar să
faceţi demersuri, să lucrăm împreună şi să stopăm acest fenomen, cred că este şi o
dovadă a noastră pentru siguranţa cetăţeanului.
Cred că trebuie iniţiat un proiect de înfiinţare a unui compartiment de politie
locală sau găsiţi alte soluţii, vreau să faceţi paşi concreţi în evaluarea şi stoparea acestui
fenomen.
Propun ca fie prin intermediul presei fie pe site-ul primăriei, persoanele care au
fost abuzate fizic, persoanele ale căror locuinţe au fost sparte sau vandalizate sau maşini
deteriorate, să facă cunoscut acest lucu să vedem dacă se justifică un astfel de proiect.

Dl. primar Cristian Gheorghe- ce pot să spun, că am luat la cunoştinţă de ceea
ce aţi relatat, ştiu de situaţia creeată, poliţia nu este subordonată autorităţii locale şi nu
poate să ne comunice informaţii şi dacă le-am cere, sunt sub regim special, nu sunt
informaţii publice şi doar la finalizarea cazului pot să spună verdictul.
Însă cu 4-5 ani în urmă consiliul local solicita prezenţa comandantului politiei în
şedinţe şi se puneau întrebări, acest lucru se poate face şi de acum înainte, dacă hotărâţi
noi facem o adresă şi comunicăm hotărârea dvs.
Referitor la poliţia locală dacă consideraţi că oraşul Victoria care are 4 milioane
lei pe buget pentru investiţii şi pentru poliţia locală ar fi necesar 6 miil lei, atunci să se
facă poliţie locală. S-a pus de multe ori această problemă, cine nu îşi doreşte să fie
poliţie locală care să poate stopa o parte din agresiunile care se întâmplă în oraş , dar să
nu dramatizăm, nu sunt atât de mulţi şi atât de periculoşi. Sunt câţiva minori, cărora
poliţia nu are ce să le facă, au dosare, iar legat de firma de pază, menţionez că pază şi
ordine publică sunt două noţiuni distincte, acestea le poate face politia comunitară şi
poliţia.
Noi îi trimitem şi la şcoli, la evenimente sau alte incidente şi atunci sigur că se
implică sau ne comunică nouă şi noi sesizăm poliţia sau comunică direct poliţiei.
Dl. consilier Stânea Timotei – cred că informarea este bună, ştim ce se face şi ce
trebuie făcut, însă fenomenul rămâne şi trebuie stopat.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă–l invitaţi să vă spună, consiliul local
poate să invite persoane din alte instituţii să răspundă la întrebări. Hotărâţi dacă doriţi să
emitem adresa pentru a invita comandantul politiei in următoarea sedintă.
Dl. consilier Badea Costică – aş avea de adresat trei întrebări dl. primar :
- dacă vă mai amintiţi ce valoare a avut factura din luna ianuarie, pentru
deszăpezire?
A doua, când se va efectua licitaţia pentru pază şi dacă veţi fi de acord să
discutăm împreună cu cei care se ocupă din primărie pentru caietul de sarcini pentru
contract, m-ar interesa in mod special consemnul individual şi consemnul în particular
al posturilor din oraş.
A treia întrebare, sunt şofer şi particip la circulaţia din oraşul Victoria, la
intersecţia dinspre Aleea Uzinei cu Tineretului, firmele care transportă muncitori
parchează foarte apropate de intersecţie încât nu mai este vizibilitate. Dacă nu se iau
măsuri putem asista la accidente destul de periculoase, deoare sunt masini care
transportă produse periculoase atât de la Maxam cât şi de la Viromet şi pot fi urmări
deosebit de grave, deci v-aş ruga să luaţi măsuri pentru a nu mai parca autobuzele până
în intersecţie.
Dl. primar Cristian Gheorghe- legat de factură, la următoarea sedintă o să fiţi
informaţi, nu am reţinut suma. Pentru a doua intrebare am trimis o adresă comisiei
juridice să veniţi cu propuneri ce se impune a fi introdus în contractul de pază.
Asteptăm propunerile dvs. serviciul urmând a fi scos la licitaţie după 31 martie.
Referitor la ceea ce aţi spus de parcarea autobuzelor in intersecţie, o să verificam
şi vom face adrese, le-am dat locuri de parcare, conform legislaţiei.
Dl. consilier Molnar Sorin - dacă nu mai sunt alte întrebări trecem la punctul II
al ordinii de zi proiecte de hotărâri.
Proiectul de hotărâre nr. 1 - Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe
surse de finanţare şi a situaţiilor financiare pe anul 2017.

Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil, comisia
nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Lup Alexandru – aş vrea să fac o remarcă, în sunsul de a nu mai
repeta aceeiaşi greşeală, la formarea bugetului pentru acest an, am consumat mai mulţi
bani pentru sport decât pentru sănătate, dacă facenţi un raport buget –investiţii veţi
vedea că procentul este foarte mic.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.16 .
Proiectul de hotărâre nr. 2 - Cu privire la utilizarea de sume din excedentul anual
al bugetului privind activităţile finanţate integral din venituri proprii al Colegiului
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017
pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2018.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil cu discuţii,
comisia nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Badea Costică – vreau să intreb dacă acesti bani sunt pentru
salariile profesorilor?
Dl. primar Cristian Gheorghe – salariile profesorilor vin separat, aceste sume
sunt necesare pentru funcţionare.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 17 .
Proiectul de hotărâre nr.3 - Cu privire la trecerii unui nr.de 42 bunuri din
domeniului public al Or.Victoria în domeniul privat al Or.Victoria.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil cu discuţii,
comisia nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Badea Costică – cele 42 de bunuri intenţionează să se transfere din
domeniul public în domeniul privat pentru vânzare?
D-na secretar Tocoaie Gabriela – o parte sunt echipamente şi utilaje care au
fost date in administrare la SC Ecosistem şi in vederea casării trebuie trecute în
domeniul privat, deci urmează să fie casate apoi se va respecta procedura de valorificare
a acestora. Celelalte sunt terenurile care au fost preluate de la SC Pirochim, prin darea
în plată şi pentru care eram tinuţi, conform legii, să le păstrăm în domeniul public 5 ani,
acei 5 ani au trecut şi atunci pentru a fi procedura mai uşoară pentru a putea fi folosite
acele terenuri se trec în domeniul privat. În acest sens a fost şi recomandarea curtii de
conturi, ca în cazul în care avem o oportunitate de folosinţă mai rentabilă a acelor
terenuri să putem beneficia de ea.

Dl. consilier Badea Costică- deci se pot vinde.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – deocamdată nu sunt solicitări în acest sens.
Dl. consilier Stanea Daniel – în calitate de preşedinte în AGA la Eco Sistem,
cântarul se poate etalona anual, este nevoie?
Dl. primar Cristian Gheorghe- cântarul nu mai funcţiona, era defectat, deoarece
era necesar să se ştie ce cantitate de deşeuri se ridică de pe fiecare uat s-a hotărât
reparaţia acestuia.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 18 .
Proiectul de hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei
terenului din „construcţie spaţiu comercial” în „construcţie spaţiu activităţi
comerciale sau prestări servicii” şi vânzării prin licitaţie publică a terenului de
1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat în str.Mircea Eliade nr.2,
imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia
„construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări servicii”.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: negativ, comisia nr.3:
favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Lup Alexandru – propun un amendament, în urma discuţiilor din
comisie şi a domnului primar şi doamnei viceprimar, să facem următoarea modificare:
Schimbarea din ”construcţie spaţiu comercial” în ”construcţie spaţiu pentru
desfăşurare sevicii de alimentaţie publică şi servicii de cazare”,
Logica este să lăsăm să fie doar o activitate ce se pretează unui cartier de case şi
să nu lăsăm să apară firme de construcţii sau mică industrie.
Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă se lăsa activităţi comerciale este prea
puţin, aceasta nu include şi servicii de turism, ar intra doar magazin şi atunci poate că
se doreşte să se construiască magazin şi pensiune cu restaurant, cu locuri de cazare.
Acest lucru ar fi binevent penru că suntem deficitari la acest capitol, atunci când am
primit delegaţia franceză a trebuit să-i cazăm la Sâmbăta deoarece în oraş nu avem un
spaţiu de cazare modern.
Dl. consilier Badea Costică – în comisia juridică am avut aceeaşi discuţie, la
intrare in oraş este un service şi cetăţenii de acolo sunt nemulţumiţi că s-a aprobat aceea
activitate de prestare de servicii, prin regulament noi avem ca pe str. Aleea Uzinei să fie
mică industrie. Sunt de acord cu propunerea făcută de dl. consilier şi ar trebui să fie
servicii de alimentaţie publică şi hotelieră.
Dl. primar Cristian Gheorghe –s-a verificat şi restaurantele şi hotelurile au
coduri CAEN diferite deşi sunt incluse în aceeaşi categorie şi atunci pentru a nu lăsa loc
de interpretare, în serviciile de alimentaţie publică intră restaurantele şi în servicii de
cazare intră tot ceea ce este legat de turism, hoteluri pensiuni, etc.
Dl. consilier Stânea Timotei – tot în discuţia din comisie am înţeles că ar
necesita o schimbare de PD şi PUZ, nu sunt prevăzute aceste modificări în proiect,
aceasta ar fi şi ideea pentru care nu ar trebui aprobate activităţi de prestări servicii în
zona respectivă.

Dl. primar Cristian Gheorghe – acolo există PUZ şi nu trebuie modificat decât
dacă se aproba activităţi de prestări servicii.
Dl. consilier Molnar Sorin – dacă nu mai sunt discuţii, supunem la vot
amendamentul formulat.
Şi se votează cu : 12 pentru, două abţineri, niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 19 .
Proiectul de hotărâre nr. 5 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de comodat nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria şi
Consiliul Judeţean Braşov - Serviciul Public Judetean Salvamont cu privire la
modificarea Anexei nr.2 la contract.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil, comisia
nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Ivan Adrian – doresc sa inteb daca funcţionează autoturismul?
Dl. primar Cristian Gheorghe – maşina este funcţională
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 20
Proiectul de hotărâre nr. 6 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de locaţiune nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria şi SC
Victoria Parc Industrial SRL cu privire la completarea Anexei nr.1 la contract.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil, comisia
nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr. 21 .
Proiectul de hotărâre nr. 7 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional
la contractual de management nr. 1744/RC35/31.01.2017 cu privire la modificarea
art.4 – Drepturile şi obligaţiile directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA
ORAŞ VICTORIA, lit. a).
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil cu discuţii,
comisia nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.

Dl. consilier Stânea Timotei – având în vedere că toţi angajaţii primăriei au
primit 25%, iar dl Popa a beneficiat de aceeaşi creştere, socotesc că nu se cuvine
acordarea unui procent mai mare, mai ales că bugetul scade, munca prestată am putea
aprecia că este evaluată corect. Deci propun ca salariu să rămâna la cresterea de 25%.
Dl. consilier Lup Alexandru – eu sunt de acord cu proiectul in forma propusa
dar am discutat in comisie, nu poate fi trecut in proiectul de hotărâre şi bugetul, trebuie
să nu votăm proiectul în acest buget. Sunt de acord cu salariul propus dar bugetul nu-l
putem discuta până nu avem bugetul integral.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- nu este trecut în proiectul de hotărâre, este
ataşată hotărârea consiliului de administraţie ca anexă, dar nu este trecut în proiect.
Dl. consilier Badea Costică –stimaţi colegi sunt membru in consiliul de
administraţie şi ce ni s-a prezentat acolo, şi colegii mei au fost de faţă, mai puţin dl.
Stînea, dl. Stanea şi dl. Urdea au fost prezenţi şi cu nonşalanţă care le-a luat ochii
colegilor noştri ne-a prezentat că aceea mărire de salariu este un drept al dânsului,
dreptul legat de trecerea contribuţiilor de la angajat la angajator.
Să ştiţi că am verificat la resurse umane şi ne-a spus că dl. Popa a primit aceleaşi
drepturi ca şi angajaţii primăriei pe care le-am aprobat în luna ianuarie.
Deci colegi nu am nimic impotriva dl. Popa dar ne-a tras pe sfoară şi ne-a băgat
să votăm bugetul şi mărirea de salar, pe care colegii mei l-au votat, probabil din
necunoştinţă de cauză, deoarece ne-a prezentat că este un drept al dânsului. Consider că
propunerea colegului meu este corectă, este verificată şi aş vrea să o votaţi în
consecinţă. Iar legat de buget, ii dau dreptate d-lui Lup deoarece sunt discuţii pe care
trebuie să le facem, un anumit capitol la sport şi cultură şi propun amânarea proiectului
sau scoaterea lui de pe ordinea de zi deoarece nu se poate discuta. Practic este un proiect
de hotărâre cu două puncte.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – este un proiect de hotărâre cu un singur
punct, pentru că se referă doar la stabilirea salariului. Dacă în cadrul aceleiaşi hotărâri
consiliul de administraţie a votat două puncte, salarizarea directorului şi bugetul
clubului sportiv este altă problemă, dar în proiectul de hotărâre se supune spre aprobare
doar salariul directorului.
Dl. consilier Badea Costică – dar ati folosit această hotărâre.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – atata timp cât au fost aprobate intr-o singură
hotărâre nu am avut ce să fac, dar am folosit doar articolul referitor la salarizare, in
acelaşi timp hotărârea a ajuns şi în contabilitate şi va fi inclusă la formularea bugetului.
Dl. primar Cristian Gheorghe – prin dispozitie a fost aprobat 25% iar dvs. ati
aprobat 31,5 %, deci majorarea propusă în proiect este de 6,5 procente faţă de salariul
din ianuarie, dacă nu sunteţi de acord respingeti proiectul şi aţi terminat povestea.
Dl. consilier Lup Alexandru - mai este o altă faţă a problemei, ştiţi că eu am
susţinut şi tot timpul am discutat că trebuie să existe o corelare a salariilor celor
auxiliari, care nu lucrează în primărie, dacă aproiem salariile acestora cu ale celor din
primărie nu văd un lucru rău, acum are 2300 plus vechimea. Doresc să luăm in calcul şi
această faţă a problemei.
Dl. consilier Urdea Gheorghe- şedinţa de consiliu a avut loc înaintea şedinţei
consiliului local, noi ştiam că in proiectul de salarizare pentru angajaţii primăriei era
cuprinsă creşterea de 31,5 %, plecând de acolo s-a plecat la aprobarea d-lui Popa
majorarea salariului cu 31,5 %. După patru zile am venit in consiliul local şi dl. Badea
a propus o majorare de doar 25%, de acolo apare diferenţa.
Dl. consilier Badea Costică – propun să rămână salariul cu creşterea de 25 %.

D-na secretar Tocoaie Gabriela – deci propuneţi respingerea proiectului.
Dl. consilier Badea Costică – nu.
Dl. primar Cristian Gheorghe – supuneţi la vot proiectul şi vedeţi dacă trece
sau nu. A primit prin dispozitie o majorare de 25% conform legii, prin consiliul de
administratie aţi votat o creştere de încă 6,5 %, supuneţi la vot dacă nu sunteţi de acord
proiectul se respinge.
Dl. consilier Badea Costică – am înţeles, retrag amendamentul formulat, dacă se
doreşte majorarea se va vota dacă nu se va respinge.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se respinge
cu 0 voturi pentru, 3 împotrivă, 11 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local
nr.22 .
Proiectul de hotărâre nr.8 - Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul
de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a
numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2018.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil cu discuţii,
comisia nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Dl. consilier Stânea Timotei – am avut o discuţie cu d-na Flencana, ne-a
prezentat situaţia de fapt a lucrurilor şi spunea că pe organigramă sunt 55 de persoane şi
real sunt 65 de asistenţi, posturi care sunt acoperite fie de asistenţi personali fie de cei
care primesc indemnizaţie.
Propun un amendament, respectiv numărul de posturi din organigramă să fie de
65.
Mai vreau să subliniez că persoanele cu handicap au dreptul la o indemnizaţie şi
pot opta între angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizaţie personal,
având în vedere că susţinerea financiară vine 90% din bugetul de stat, vă aduc la
cunoştinţă că se pot obţine locuri de muncă dacă persoanele cu handicap sunt informate
că pot avea asistent personal.
Dl. consilietr Molnar Sorin – mă scuzaţi, legat de proiectul de hotărâre mai aveţi
ceva de adăugat?
Dl. consilier Badea Costică – stimaţi colegi am chemat-o pe d-na Flencana la
comisie, am solicitat să vină şi în şedinţă , văd că nu a venit, este o sfidare şi aş vrea să
se sancţioneze, d-na viceprimar trebuia să o anunţe.
Aici s-a perpetuat de ani de zile acelaşi număr, chiar dacă nu s-au înscris în
acelaşi număr de asistenţi, şi-au luat o rezervă şi gata, ar trebui şi pe acest domeniu să
avem cunoştinţă cât mai exactă a numărului de asistenţi personali. Şi am cerut să vină in
sedinţă chiar dacă pe mine si pe dl. Timotei ne-a lămurit, să vină să vă lămurească şi pe
dvs. din punct de vedere financiar este mai avantajos să plătim indemnizaţiile iar dacă ar
fi să fie asistenţi ar fi costuri mai mari.
Dl. primar Cristian Gheorghe – acest lucu nu putem stabili noi, persoana
respectivă spune dacă vrea angajat personal sau vrea indemnizaţie. Iar legat de numărul
de personal noi am venit cu o marjă de siguranţă pentru că nu şti când este o solicitare,
numărul de asistenţi fructuează după cum sunt cazuri de decese sau optează pentru
indemnizaţie ori in alte cazuri. Sunt 15 posturi de rezervă, pentru care le putem ocupa

fără să intrăm în consiliu iar experienta şi solicitările din cursul anilor ne-a demonstrat
că această rezervă este suficientă.
Dl. consilier Molnar Sorin – dau cuvântul d-nei secretar.
D-na secretar Tocoaiei Gabriela – aş vrea să subliniez că această activitate este
prestată în general de membrii familiilor ale persoanelor cu handicap grav, de cele mai
multe ori membrii familiei doresc să îngrijească ei aceste persoane, foarte greu
angajează din afară.
Atunci când membrii familiei au un alt contract de muncă optează pentru
indemnizaţie, în cadrul biroului de asistenţă socială se consiliază fiecare solicitant, sunt
informaţi asupra diferenţei financiare în cazul opţiunii pentru indemnizaţie, respectiv
200 lei, dar având în vedere că este opţiunea persoanei care doreşte să îngrijească
persoana cu handicap şi să nu aducă din exterior, în familie, o altă persoană, nu avem
decât să respectăm această opţiune.
Dacă în familie există o persoană care nu are loc de muncă atunci se optează
pentru angajarea ca asistent personal. Noi am prevăzut o rezervă de 15 posturi vacante,
în cursul anilor s-a demonstrat că niciodată nu am fost în situaţia ca această rezervă să
fie acoperită integral sau să nu fie suficientă.
Organigrama poate fi modificată în cursul anului de cîte ori există o necesitate,
dar atunci trebuie creionat şi bugetul, deci dacă în cursul anului o să avem nevoie de
mai multe posturi, atunci o să venim şi cu modificări în buget.
Subliniez încă o dată că fiecare persoană este consiliată cu privire la modalitatea
de a angaja un asistent personal pentru persoana cu handicap sau de a opta pentru
indemnizaţie.
Dl. primar Cristian Gheorghe –bugetul este structurat pentru 55 pe posturi, cînd
modificăm nr. de posturi sumele în buget trebuie să existe chiar dacă nu se vor folosi.
Dl. consilier Molnar Sorin –vizavi de mărirea nr. de posturi, cred că d-na
secretar a explicat destul de clar, se blochează o sumă de bani, nu se justifică.
Dl. consilier Stânea Timotei – vreau să menţionaţi de unde vin banii resteptivi,
de la bugetul local sau de la bugetul de stat.
Dl. primar Cristian Gheorghe – se asigură din bugetul propriu si apoi 90 % se
acoperă din taxa pe valoare adăugată, o să avem proiecte pentru decontarea navetei
profesorilor, care se acordă din taxa de tva, dar tot din bugetul nostru.
Dl. consilier Molnar Sorin – domnule consilier Stînea vă păstraţi
amendamentul?
Dl. consilier Stînea Timotei – da îmi păstrez amendamentul.
Dl. consilier Molnar Sorin – supunem la vot amendamentul formulat, în sensul
modificării numărului de posturi de la 55 la 63,
Şi se votează cu : 3 pentru abţineri.... niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului
Localnr. 23 .
Proiectul de hotărâre nr. 9 - Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2018.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe

Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil, comisia
nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 24 .
Proiectul de hotărâre nr. 10 - pentru modificarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 şi
competarea art.3 din HCL nr. 137/26.10.2017 -cu privire la aprobarea documentaţiei
tehnice a obiectivului de investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu program prelungit
nr.1”precum şi cofinanţarea proiectului.
Iniţiator: dl. primar Cristian Gheorghe
Avezele comisiilor: comisia nr.1: favorabil, comisia nr.2: favorabil, comisia
nr.3: favorabil, comisia nr.4: favorabil, comisia nr. 5: favorabil.
D-na consilier Saftiuc Adriana – mi se par mulţi bani acolo, nu mi se pare nimic
concret, este vorba de aprobare proiect tehnic grădiniţă...
D-na secretar Tocoaie Gabriela – au mai fost aprobaţi acei indicatori tehnicoeconomici, este vorba de proiectul tehnic depus pentru obţinerea de fonduri şi s-au
modificat cîteva valori din devizul general.
Dl. primar Cristian Gheorghe – şi cu cât mai mulţi bani cu atât mai bine
deoarece cofinanţatrea noastră este de 2 %.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Localnr. 25 .

DIVERSE
1. Adresa nr.42/14.02.2018 înregistrată cu nr. 3466/14.02.2018, înaintată de SC
Victoria Parc Industrial SRL, cu privire la modificarea cap. IV din Actului constitutiv al
SC Victoria Parc Industrial SRL.
Dl. consilier Molnar Sorin - discuţii?
Dl. consilier Badea Costică – acolo să semneze şi domnul jurist pe care il plăteşte
societatea şi are incheiat contract cu el, pentru legalitate că acolo sunt inardvertenţe.
Dl. consilier Stânea Timotei – a fost o discuţie la nivel de consiliu şi anume că
modificarea trebuie să fie la întreg statutul societăţii şi cred că ar trebui să fie luat în
calcul, să se lucreze la un statut nou în care administratorul parcului industrial să ia
legătura cu secretarul primăriei, să găsească formula corectă, altfel vom întâmpina
dificultăţi mereu pentru că sunt nişte lucruri care nu funcţionează acolo.
Dl. consilier Lup Alexandru – şi eu susţin să se facă un nou statut.
2. Raportul privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2017.
S-a luat la cunoştinţă.

Dl. consilier Molnar Sorin – domnul consilier Băiulescu Cristian doreşte să vă
comunice o anumită problemă.
Dl. consilier Băiulescu Cristian – deoarece nu am timpul necesar pentru a face
parte din activitatea consiliului de administraţie la SAM, pentru ca să dau o mâmă de
ajutor, până acum numai dl. Badea s-a ocupat, aş dori să mă retrag din consiliul de
administraţie şi în consens cu politica pe care a făcut-o dl. primar aş propune pe d-na
inginer Niţu.
Dl. primar Cristian Gheorghe – procedura este să depuneţi în consiliu de
administraţi demisia dvs.iar după aprobare se va iniţia proiect de hotărâre în vederea
desemnării unui alt membru.
Dl. consilier Badea Costică- tot legat de spital, am pus la dispoziţia dl. Lup o
mapă cu toate hotărârile consiliului de administraţie, cine mai doreşte să consulte acele
documente se vor pune la dispoziţie iar eu voi da lămuririle necesare. Se mai doreşte să
se infiinţeze un cabinet stomatologic, iar pentru acesasta vom veni cu o solicitare
pentru susţinere financiară.
Dl. consilier Molnar Sorin –cu aceasta declar şedinţa închisă.
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PROCES VERBAL

Încheiat azi 28.02.2018 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Tocoaie Gabriela– Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră
vom începe şedinţa extraordinară de astăzi.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.107/26.02.2018 iar
anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei :
http//www.primaria.victoria.ro.
La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcţie, sunt prezenţi
14 consilieri, lipseşte dl. consilier Stânea Timotei Valentin.
Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art 46
din Legea 215/2001 :
Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care,
fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un
interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepţia
situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1).
Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali:
Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea
să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un
beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent de
natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a
făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local preşedinte de şedinţă a lunii februarie este dl. consilier
Molnar Sorin.
Dl. consilier Molnar Sorin- este invitat să preia conducerea şedinţei.
Dl. consilier Molnar Sorin - Bună seara ! Bine ati venit la şedinţa de astăzi în
care se va dezbate Proiectul de buget pe anul 2018
Pentru început supun aprobării dumneavoastră : ordinea de zi:

Vă rog să votaţi.
Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere.
Dl. consilier Molnar Sorin – înainte de a întra în ordinea de zi doresc să
amintesc să fie respectat regulamentul, dacă se formulează amendamente, acestea să fie
clar formulate, să se discute în ordinea acordării cuvântului şi să nu se genereze discuţii
inutile.
Proiect de Hotărâre nr.1– Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2018.
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Molnar Sorin - pentru început acordăm cuvântul d-nei Codrea
Victoria - şef birou buget financiar contabil pentru o scurtă prezentare a bugetului.
D-na Codrea Victoria – din punct de vedere a cheltuielilor am încercat să fim
cât mai concişi, din punct de vedere a distribuirii sumelor celor două bugete : bugetul
local şi bugetul activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii precum si
Lista obiectivelor de investiţii.
Problema majoră anul acesta ca şi anul trecut este că nu s-au încasat 2 ani
consecutiv mai mult de 97% din veniturile programate,pentru aceasta nu am putut
prevedea în bugetul local, la venituri, mai mult decât nivelul încasărilor anului
precedent.
Şi atunci am fost obligati să ne limităm la nivelul încasărilor şi nu programărilor
anului precedent, cu veniturile şi automat şi cu cheltuielile.
Ceea ce este bine, am avut un excedent de peste 8 mil. lei din anul trecut şi atunci
am putut să prevedem sume pentru obiectivele de investitii. Am încercat ca sumele să
fie cît mai echilibrate , să acoperă necesarul funcţionării tuturor instituţiilor şi
executivului iar pe parcursul executiei bugetare, dacă vor apărea sume încasate în plus
vom putea rectifica bugetul.
La fel avem semnale, de fapt că, este şi o hotărâre de guvern, din excedentul
anului precedent s-ar putea finanţa şi cheltuieli de funcţionare, deocamdată numai
cheltuieli pentru asistenţa socială am văzut că s-au aprobat, dar noi avem sume alocate
de la bugetul de stat şi acolo nu mai putem veni cu sume în plus din excedent.
Dl. consilier Molnar Sorin –multumim deci excedentul se foloseşte numai
pentru investiţii, dar în momentul în care vor fi sume faţă de previziuni se va face
rectificare bugetară. Comisia buget finanţe dacă aveţi discuţii ?
Dl. consilier Urdea Gheorghe – bugetul este structurat pe venituri şi cheltuieli,
cred că este o uşoară scădere faţă de anul trecut, dar aceasta se datorează şi datorită
salariilor cadrelor didactice care vor veni direct pe relaţia inspectoratului şcolar.
Tot la venituri, ştim că sursele de finanţare sunt taxele şi impozitele locale,
impozit pe venit şi sume din cote defalcate din TVA. Ca şi procent la veniturile proprii
stăm sub 50% iar pentru o localitate care se vrea în dezvoltare nu este în ordine.
Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă pentru marii datornici, sumele
datorate sunt mari şi ne-ar prinde bine, de asemenea am auzit că aceştia ar dori să
schimbe uat-ul, stiţi că suntem într-un litigiu cu UAT Ucea şi în cazul unui rezultat
negativ va trebui să găsim alte resurse de venit, vom vedea ce ne rezervă viitorul.

Pe partea de cheltuieli avem cele două secţiuni de dezvoltare şi funcţionare,
observ că cea de funcţionare este mai mare decât cea de dezvoltare, posibil din cauza
veniturilor.
Tot pentru cheltuieli, la secţiunea dezvoltare, consider că sunt în ordine atât
investiţiile cât şi proiectele pentru care avem sansa să obţinem finanţare nerambursabilă,
apoi am vazul că s-au cuprins sume pentru achiziţie utilaje, necesare desfăşurării
parcului industrial.
Cu privire la sumele transferabile câtre Casa de Cultură şi Clubul Sportiv, cred că
s-a gândit corect, prin acordarea a 85% din sumele cheltuite anul anterior.
În concluzie, din partea noastră totul este in regulă cu excepţia aspectelor legate
de venituri, respectiv marii datornici şi tendinţa acestora de a schimba uat-ul.
Multumesc.
Dl. consilier Badea Costică- vreau să încep prin a o felicita pe d-na Victoriţa
pentru felul în care a prezentat structurarea bugetului, a fost cea mai bună prezentare din
câte am citit până acum, structurat pe capitole şi subcapitole cu lămuriri pe fiecare
capitol. În mare sunt lămurit dar totuşi mai sunt 10 procente care nu le-am lămurit şi aş
vrea să fac câteva amendamente de modificare a unor sume de la capitolul funcţionare
la capitolul dezvoltare, şi anume :
De la sectiunea funcţionare pentru Clubul Sportiv şi Casa de Cultură, am
văzut că executivul a diminuat din cererile iniţiale ale solicitanţilor, 15-20%, vreau să vă
spun că la sport dl. director a spus că a făcut economii la bugetul de anul trecut şi mai
are sume necheltuite şi atunci aş veni cu propunerea să diminuăm bugetul la sport să
rămână la 180 mii lei iar la Casa de cultură, aş avea mai multe modificări de făcut dar
nu pentru utilităţile pe care trebuie să le plăteşti ci pe schema de funcţionare şi aş
propune un buget de 100 mii lei.
Domnule preşedinte aş vrea să vă mai notaţi un amendament pe care doresc
să-l supun colegilor noştri, la spital este o promisiune şi un contract pe care-l avem şi vă
spun că acolo sunt lucrări care trebuie făcute şi banii nu sunt suficienţi, dar pe parcurs să
vedem ce lucrări mai sunt şi pentru întreţinerea clădirii şi în funcţie de disponibilul pe
care-l vom avea să corectăm acolo.
La conservarea şi consolidarea monumentelor, ce monumente deţine oraşul
Victoria de s-au alocat acolo 20 mii lei?
D-na Codrea Victoria – este un proiect tehnic trecut şi pe lista de investiţii, dar
aşa se numeşte capitolul respectiv.
Dl. primar Cristian Gheorghe – vrem să facem un monument al eroilor pentru
oraş şi atunci a trebuit să facem proiectarea monumentului.
Dl. consilier Badea Costică – consolidezi şi conservi ceva ce ai .
Dl. primar Cristian Gheorghe – aceasta este denumirea capitolului respectiv,
este prins pe dezvoltare.
Dl. consilier Badea Costică - La casa de cultură am văzut că s-au alocat 20 mii
lei cheltuieli judiciare aferente, ştiu despre ce este vorba dar la cheltuieli de funcţionare
am mai văzut cheltuieli judiciare şi extrajudiciare de ce nu s-au cuprins în acelaşi
capitol?
D-na Codrea Victoria – oraşul îi cheltuieşte, noi suntem proprietarii, acesta este
bugetul consolidat al oraşului, această sumă nu intră în subvenţiile care merg la casa de
cultură.

Dl. consilier Badea Costică - La casa de cultură am văzut că s-au alocat 20 mii
lei cheltuieli judiciare aferente, ştiu despre ce este vorba dar la cheltuieli de funcţionare
am mai văzut cheltuieli judiciare şi extrajudiciare de ce nu s-au cuprins în acelaşi
capitol?
D-na Codrea Victoria – oraşul îi cheltuieşte, noi suntem proprietarii, acesta este
bugetul consolidat al oraşului, această sumă nu intră în subvenţiile care merg la casa de
cultură.
Dl. consilier Badea Costică - vreau să vă intreb d-nule primar daca s-au făcut
dezinsecţii la zonele verzi?
Dl. primar Cristian Gheorghe – desigur, anul trecut de 2 ori, pentru ţânţari.
Dl. consilier Badea Costică - la asistenţă socială, am avut discuţii în ultima
şedinţă de consiliu cu modificarea numărului de asistenţi personali, aş propune
reducerea lor la un număr mai mic.
Dl. consilier Molnar Sorin – din discuţia de data trecută, până la urmă şi-a
pierdut sensul pentru că s-a făcut un amendament o dată de mărire şi o dată de mişorare,
revenim? Facem amendamente doar dacă nu e plus să fie minus? Sau dat explicaţii data
trecută că sunt o rezervă de 15 posturi, sumele sunt acoperite pe intreg anul şi dacă mai
este necesar pe parcursul anului organigrama mai poate fi modificată.
Dl. consilier Badea Costică - la cap.II- bunuri şi servicii, la achiziţionare de
material antiderapant 10 mii lei se par puţin, propun o suplimentare de 10 mii lei.
Dl. primar Cristian Gheorghe – noi am venit cu sume urmând ca ulterior să le
completăm dacă avem venituri, bugetul pe care-l discutăm este ipotetic, de exemplu
amenzile se pot încasa în procent de 50% restul nu le putem incasa nici prin executare
silită deoarece debitorii nu au loc de muncă şi nu avem unde să facem popriri. Iar legat
de ce spunea colegul cu contribuabili mari, până la finalizarea procesului nu se pot
muta, am făcut notificări, Ucea ne-a răspuns că nu vor primii declaraţiile de impunere,
deocamdată suntem convinşi că vor figura la noi dar nu ştim dacă au bani să ne
plătească, anul trecut le-am făcut executare silită pentru a putea incasa.
Dl. consilier Badea Costică - colegul Timotei m-a rugat să ridic problema
transportului în comun, legat de subvenţionarea spunea că nu este de acord cu aceea
subvenţionare pentru transportul în oraş şi în interiorul oraşului, de fapt este a ceea
problemă pe care ceilalţi colegi o ştiu, cu transportul la gara şi nefiind de faţă m-a rugat
să expun acest amendament.
Dl. primar Cristian Gheorghe – referitor la amendamentul respectiv, vreau să
vă citesc HCL nr.13/23.02.2015, cu privire la concesionarea prin licitaţie publică a
serviciului de transport în oraşul Victoria, Bratu Cristina a fost preşedinte iar contractul
este pe 6 ani, deci dacă vreţi să faceţi un amendament trebuie să veniţi să faceţi o
hotărâre de consiliu de anulare şi apoi de încetare a contractului. Ca să poţi renunţa la
finanţare trebuie să iniţiati un proiect de hotărâre care se va supune la vot şi dacă se
votează atunci se va intrerupe contractul.
La vremea respectivă s-a făcut apel şi la primăria Ucea, dar pe ei nu ii interesează
şi atunci ce trebuia să facem? Oraşul este izolat, la vremea respectivă s-a achizitionat o
masina dar nu era suficient, trebuiau doi şoferi, iar cheltuielile se ridicau pe an erau mult
mai mult decât ne costă pe noi, suma maximă pe care am cuprins-o anul acesta este de
80 mii lei. Dacă s-ar face un calcul, doar pentru salariul şoferului ar fi nevoie de 5.000
lei /an plus carburanti, uzura şi alte cheltuieli se depăşeşte suma prevăzută în buget.
Şi apoi nu ştiu dacă chiar vreţi să renunţăm la un serviciu către cetăţeni, ştiţi câte
reclamaţii am avut la vremea aceea că nu era transport la gară. Suma susţinută din

bugetul local nu este mare dar avem mulţi solicitanţi pentru legitimaţii, majoritatea care
ajung la pensie solicită eliberarea legitimaţiei.
Dl. consilier Badea Costică - deci suma de 6 mii lei propusă pentru diminuarea
bugetului la sport şi cultură să fie impărţită astfel, 10 mii pentru material antiderapant şi
diferenta pentru începerea unei investiţii cu colectarea pe pluviale. Este un proiect nu
ştiu care este valoare, domnule primar dacă mă puteţi ajuta?
Dl. primar Cristian Gheorghe- documentaţia a fost făcută de 4-5 ani,
neactualizat devizul a fost in jur de 3 miliarde, documentatia ar trebui refăcută, nu s-au
ţinut cont de anumite condiţii le vremea respectivă.
Dl. consilier Badea Costică - atunci treceţi actualizare proiect tehnic.
D-na consilier Pasere Alexandrina – as vrea să vă întreb dacă anul acesta se
poate ţine cont de executarea celor două copertine pentru ambulanţă
Dl. primar Cristian Gheorghe- aşa cum am mai spus rândul trecut copertinele
nu sunt suficiente în zona respectivă şi acolo ar trebui, tăiaţi pomii şi amenajată toată
intrarea, mai bine s-ar propune mutarea într-un alt spaţiu în care ar putea funcţiona mai
bine.
D-na consilier Pasere Alexandrina –eu propun să-i lăsăm acolo şi să se facă o
copertină, dacă ne dă voie d-nul doctor.
Dl. primar Cristian Gheorghe- a mai fost o propune făcută de d-na Mărginean,
cred că în lateral putem face copertina solicitată.
Dl. consilier Lup Alexandru – am avut o discuţie cu comisia de buget finanţe şi
consider că este un buget echilibrat, s-a ţinut cont de observaţiile pe care le-a făcut
comisia noastră, s-au prevăzut lucrările solicitate, la investiţii s-au cuprin sume mai
mari decît anul trecut, la sport şi casa de cultură s-au redus conform unor socoteli care
le-au făcut cu dînşii, pentru biserici s-a ţinut cont de observaţiile care s-au făcut eu o să
votez pentru şi propun să fie aprobat în forma prezentată.
dl. consilier Urdea Gheorghe – pentru sport, dacă vă uitaţi bine acolo, vrem să
reducem dar de fapt bani mulţi se duc pe cheltuieli de personal şi pe indemnizaţie de
efort şi prime de joc pe care noi l-am aprobat în consiliul de administraţie.
Dacă reducem aşa cum a fost propunerea, funcţionarea trebuie să rămână şi noi
de fapt tăiem cu totul activitatea sportivă, vedem procentual că nu neapărat activitatea
sportivă este un procent însemnat, ceea ce înseamnă că trebuie regândită organigrama,
personalul plus sistemul de premiere.
În momentul de faţă dacă reducem tăiem activitatea sportivă.
Dl. primar Cristian Gheorghe- trebuie să înţelegem, dacă ai o sumă de bani
toată trebuie dusă în salarizare, salariile trebuie plătite şi nu ai sume pentru sport, atunci
plăteşti salariile şi atât, activitate sportivă nu faci.
Dl. consilier Badea Costică
- dl. Urdea cunoaşte câti bani are dl. Popa
necheltuiţi?
Dl. consilier Urdea Gheorghe – este vorba de 10 mii lei.
Dl. consilier Badea Costică- dacă le dăm bani mai puţini trebuie să-i stimulăm să
facă şi ei bani. Au bază sportivă, sală de sport pe care nu o folosesc eficient, sunt
oameni care vor să închirieze sala de sport şi refuză închirierea pentru că au program, de
la 4 la 8, nu se pliază după cererea de piaţă.
Aceeaşi situaţie şi pentru casa de cultură, pentru că altfel vin şi cer dublu faţă de
cât au cerut şi la anul vin să ceara încă atît, acesta este punctul meu de vedere, intenţia
mea nu este să reducem activitatea sportivă ci să stimulăm activitatea unor manageri
care cheltuiesc nişte bani şi nu se gândesc să vină cu venituri proprii.

Dl. consilier Molnar Sorin – deci după cum am înţeles faţă de solicitări
previziunea bugetară este redusă cu 15%.
Dl. primar Cristian Gheorghe – aţi mai spus şi că a dat bani înapoi, păi nu i-a
mai putut cheltui, el a ţinut bani pentru plata utilităţilor şi atunci aceştia nu i-a mai putut
cheltui în ianuarie-februarie, din această cauză a trebuit să-i dea înapoi, nu că nu ştia ce
să facă cu ei.
Dl. consilier Stanea Daniel- tot aşa vreau să mulţumesc pentru modalitatea în
care a fost formulat şi prezentat proiectul de buget, ţinând cont de părerea colegilor din
comisia de specialitate suntem de acord cu bugetul propus, dar aş avea mici probleme,
făcând parte din comisia de mediu al consiliului local şi consiliului de administraţie al
clubului sportiv, am citit ce am aprobat şi ce s-a prezentat nouă, aici avem că s-au
prezentat diminuări de cheltuieli de 8388 lei pe anul 2018 dintre care 7409 din masa
care trebuia să fie achitată masa juniorilor. Asta este o diminuare pe care dl director al
clubului sportiv ne-a inaintat-o nouă, consiliul de administratie , în şedintă am hotărât ca
masa să se dea în continuare aşa cum am hotărât în 2017. Văd că ne-a împins în faţă
această hârtie şi nu mi se pare corect.
Dl. consilier Lup Alexandru – acest aspect este legat de management.
Dl. primar Cristian Gheorghe – noi aprobăm o sumă, care se cheltuieşte după
cum hotărăşte consiliul de administraţie.
Dl. consilier Stanea Daniel – eu propun să rămână suma iniţială dar să se
rediscute bugetul alocat pe secţii în parte, la secţia de fotbal unde sumele sunt mari.
Deci propunerea este ca suma să rămână aceeaşi dar banii să fie redistribuiţi în sensul
că, la karate se doreşte organizarea unui campionat de carate unde avem un vice
campion european, pentru a susţine sportul din oraşul Victoria şi în mod special pentru a
favoriza tineretul să facă sport.
Dl. primar Cristian Gheorghe – suma este prevăzută, dar în consiliul de
administraţie se repartizează cum doriţi, faceţi o altă şedintă de consiliu de administraţie
şi să decideţi cum să fie repartizată suma.
Dl. consilier Molnar Sorin – există un amendament de modificare a sumei, dacă
amendamentul respectiv nu trece rămâne suma, nu putem vota să se reducă şi apoi să
rămână aceeaşi.
Dl. consilier Molnar Sorin – dacă nu mai sunt discuţii supunem la vot primul
amendament, respectiv:
- Reducerea sumei cuprinsă la cap. Sport – de la 221,45 mii lei la 180 mii lei
Se supune la vot şi se votează cu : 3 voturi pentru, 11 abţineri
- Reducerea sumei cuprinsă la cap.Servicii culturale – Casa de Cultură de la
suma de 120,30 mii lei la suma de 100 mii lei
Se supune la vot şi se votează cu : 6 voturi pentru, 7 abţineri, 1 împotrivă
Având în vedere că amendamentele formulate nu au întrunit numărul necesar
de voturi se resping.
Dl. consilier Badea Costică - având în vedere că cele două amendamente nu
au trecut îmi retrag celelalte amendamente.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 26

Proiect de Hotărâre nr.2 -pentru modificarea şi completarea art.2 din HCL
nr.178/11.12.2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de
investiţii ”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit deşeuri Victoria”
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe.
Dl. consilier Molnar Sorin- daca sunt discuţii.
Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă
cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului
Local nr. 27
Dl. consilier Molnar Sorin – având în vedere că nu mai sunt discuţii declar
închisă şedinţa extraordinară de astăzi.
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