
                                                                       
 

 

PROCES   VERBAL 

 

 

Încheiat azi 29.08.2019 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

          Avânnd în vedere Dispoziţia nr.364/24.07.2019 cu privire la  preluarea 

atribuţiunilor de serviciu ale d-nei Tocoaie Gabriela Lenuţa – secretar al Or.Victoria  

pe prioada concediului de odihnă, concediu medical, învoiri, delegaţii  sau în alte 

situaţii precum şi Dispoziţia nr.404/13.08.2019 cu privire la  acordarea concediului 

de odihnă d-nei Tocoaie Gabriela Lenuţa – secretar al Or.Victoria, dispoziţii prin care 

atribuţiunile de serviciu ale d-nei Tocoaie Gabriela Lenuţa – secretar al Or.Victoria,  

vor fi preluate de d-nul Urian Nicolae – şef ADPP  şi d-na Samoilă Corina – 

inspector Compartiment Relaţii cu Publicul, Informatică şi Registratură precum şi 

Dispoziţia nr.405/14.08.2019 cu privire la  acordarea a 5 zile concediu de odihnă pe 

anul 2019  pentru dl. Urian Nicolae- şef Birou A.D.P.P în perioada 26.08.2019-

30.08.2019 inclusiv, atribuţiunile de secretar al Or.Victoria sunt preluate de d-na 

Samoilă Corina – inspector Compartiment Relaţii cu Publicul, Informatică şi 

Registratură şi în consecinţă de cauză aceasta participă la şedinţa ordinnară a 

consiliului local diin data de 29.08.2019    

  D-na Samoilă Corina - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 

începe şedinţa  ordinară de astăzi.  

Ș edinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.415/22.08.2019  iar 

anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

La şedinţa Consiliului Local se constată prezenţa unui număr de 13 consilieri 

din totalul de 15 consilieri, lipsă fiind motivat d-na consilier Niţu Monica şi dl. 

consilier Stînea Timotei Valentin, şedinţa este legal constituită. 

Conform art.228 din  Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul 

IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să 

se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului 

administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, 

care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 
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    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai 

este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la 

care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 

 

D-na Samoilă Corina – Conform regulamentului de organizare şi funcţionare 

a consiliului local vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele lunii august.  

Dl/d-na viceprimar Bratu Cristina – îl propun de dl. consilier Urdea 

Gheorghe 

          D-na Samoilă Corina -  supune la vot propunerea făcută : 

          Se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 
 

      Dl. consilier Urdea Gheorghe – Bună ziua ! declară şedinţa deschisă şi  supune 

la vot : 

     Procesul verbal al  şedinţei din data 25.07.2019  şi se aprobă cu 13 voturi pentru                   

niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

      Suplimentarea ordinii de cu Proiectul de Hotărâre nr.14- Cu privire la  

aprobarea achizitiei de catre Colegiul Tehnic Dr. Al Barbat a «DOCUMENTATIEI 

IN VEDEREA OBTINERII DE FONDURI EUROPENE PENTRU CRESA COPII», 

in valoare de 5.000 lei şi se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio 

abţinere. 

      Ordinea de zi cu suplimentarea facuta se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abţinere. 

       Dl. consilier Urdea Gheorghe - Se trece la primul punct al ordinii de zi întrebări 

şi interpelări. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – Întrebările sunt adresate executivului, referitor la 

zilele oraşului, organizarea acestora a fost foarte bună cel puţin în prima zi când au 

fost promovate valorile culturale ale oraşului.Am, toşuţi o întrebare şi aş fi dorit să fie 

d-na secretar al oraşului, faţă de un articlo care a apărut în ziarul “Salut Făgăraş” în 

care se spunea, că în data de 24.08.2019 orele 17.00 a fost o şedinţă festivă a 

connsiliului local şi vă rog d-nă viceprimar să confirmaţi, acest lucru cu referire la 

şedinţa festivă dacă a avut loc sau nu, dar consider că trebuia să fim invitaţi.A fost o 

întrunire foarte frumoasă, a participat dl.primar, d-na viceprimar, d-na Niţu iar 

întrebarea este: a fost şedinţă festivă a consiliului local? întrucât eu mă simt fustrat ca 

şi cetăţean, ca şi consilier local şi organizator că nu am fost invitat la şedinţă, oraşul 



Victoria înseamnă foarte mult pentru mine întrucât sunt de 59 de ani în Victoria, de 

când m-am născut, dar aceste evenimente, şedinţele festive ale consiliului local, 

normal trebuie invitaţi toţi consilierii locali.Dacă a fost şedinţă festivă sau dacă nu, să 

faceţi către acel ziar demersuri prinn care să rectifice acel articol, că nu a fost o 

şedinţă festivă a consiliului local.A doua problemă:s-a aprobat în urmă cu câteva luni 

un teren pentru depozit arhivă în zona cimitirului, ce s-a făcut, s-a organizat licitaţie, 

care este situaţia, la momentul respectiv s-a discutat şi despre aeroport, ce anume s-a 

făcut în acest sens? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – S-a discutat despre organizarea unei mese 

rotunde şi în data de 24.08.2019 fiind organizat festivalul „La noi la Victoria Veniţi” 

unde noi am zis să organizăm şi această masă rotundă şi să omagiem şi cei 70 de ani 

de existenţă a Oraşului Victoria, noi eram obligaţi să respectăm activităţiile prevăzute 

în program, deoarece acest program a fost organizat şi sponsorizat de Consiliul 

Judeţean Braşov şi totuşi am organizat şi această masă rotunnde unde s-a discutat 

despre oraş, despre activităţiile desfăşurate în oraş, despre şcoală, dar despre 

organizarea acestei mese rotunde, toţi consilierii au primut invitaţie pe adresa de 

email. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – Eu nu am primit această invitaţie. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – Secretara primarului s-a ocupat de această 

activitate, de a trimite fiecărui consilier această invitaţie pentru participarea la masa 

rotundă şi putem verifica acest lucru.Deci, nu ne-am permis să organizăm această 

masă rotundă fără să invităm consilierii locali.Precizez: nu a fost o şedinţă festivă a 

consiliului local.Intenţionăm ca în lunna septembrie să mai facem o astfel de 

organizare înntrucât ambasadorul Georgiei la Bucureşti doreşte să vină la Victoria, 

iar la prima întâlnire cu acesta, el a precizat: primele blocuri construite în Victoria sau 

realizat după un proiect al unui arhitect din Georgia.Legat de acea suprafaţă de teren 

unnde trebuia să se construiască un depozit de arhive, în consiliul local s-a aprobat 

dezmembrarea, s-au făcut demersurile pentru obţinerea extrasului de carte funciară, 

ulterior s-a obţinut extrasul de carte funciară şi urmează procedurile de licitaţie pentru 

constituirea unui drept de superficie pe acel teren şi apoi executarea construcţie în 

condiţile legii. 

Dl. consilier Lup Alexandru- sunt de acord cu ceea ce a spus colegul nostru 

dl.consilier Dobrilă Ioan, după părerea mea au fost cele mai reuşite zile privind 

sărbătorirea oraşului, organizarea a fost ireproşabilă, deci totul a fost organizat în 

mod exemplar.  

Dl. consilier Badea Costică – Doresc să adresez întrebări executivului, dar 

dl.primar lipseşte de la şedinţă.Care este situaţia cu privire la societăţile care au 

datoriii la bugetul local, dacă s-a reuţit recuperarea acestor datorii de la Pirochim şi 

de la Viromet, s-a făcut demersurii în acest sens.A doua întrebare, aveţi cunoştinţă 

despre evenimentele de aseară din oraş? Este o firmă care se ozupă de asigurarea 

pazei în oraş şi în acea seară s-au tăiat foarte multe cauciucuri la maşini pe 

str.Negoiul, Chimiştilor şi Victoriei.Este un fenomen care ia amploare şi siguranţa 

cetăţeanului este în pericol.În staţiile de transport în comun, conform programului şi a 

obligaţiilor prestatorului de servicii, este afişat programul cu mersul autobuzelor? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – legat de impozite şi taxe, pot să vă spun că 

cei de la Pirochim sunt în procedura de executare silită şi avem procese pe rol iar în 

ceea ce priveşte Virometul, aceştia au făcut unele plăţi, dar nu au achitat integral 

debitul, iar cererea lor de eşalonare nu şi garanţia constituită nu acoperă debitul 



datorat şi am solicitat şi alte bunuri drept garanţie, documentaţia de eşalonare este înn 

lucru şi urmează a fi înaintată către consiliul local, legat de evenimentele de azi 

noapte, am aflat despre evenimet şi a fost anunţată poliţia care va face cercetările 

conform legii.Referitor la lucrarea de canalizare din str.1 decembrie 1918- zona Lidl 

aceasta a fost remediată şi de către cei care au executat lucrarea şi acum nu mai sunt 

probleme.  

        Dl. consilier Urdea Gheorghe – având în vedere că nu mai sunt întrebări vom 

trece la punctul II - proiecte de hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1- privind  modificarea  art. 1 din HCL nr. 94/27.07.2017 

-constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism  precum şi 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.138. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - privind  aprobarea achizitionarii serviciului de 

redactare recurs, consultanta, asistenta juridică si reprezentare in dosarul nr. 

16830/3/2016*, inregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Badea Costică – Avem persoane specializate în primărie şi părerea mea 

este că primăria ar trebui să se ocupe, este un drept legal, dar dacă totuşi nu sut bani 

ramâne în sarcina primăriei rezolvarea problemelor. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – singura persoană care se ocupă de partea juridică 

este secretarul oraşului, care la unele cauze, care nu sunt complexe participa şedinţele 

de judecată, iar la cele mai complexe trebuie să avem o persoană specializată, 

respectiv un avocat, iar pentru ce ne judecăm la momentul actual, este vorba despre 

casa de cultură şi deblocarea garanţiei la lucrările efectuate, deblocare cu care nu 

suntem de acord, iar cel care ne reprezintă este dl.avocat Rusu Adrian. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – dl.cons.Badea  Costică a făcut la o şedinţă anterioară o 

interpelare cu privire la organigrama aparatului de specialitate al primarului, dar dacă 

totuşi există postul de consilier juridic, acesta să fie ocupat de o persoană de 

specialitate, aceasta este ca o recomandare. 

Dl. consilier Lup Alexandru- Consider că lucrurile au fost înţelese şi trebuie să 

luăm un avocat ca să putem câştiga procesul, să trecem la aprobarea proiectului de 

hotărâre. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Secretarul oraşului este supra încărcat cu tot felul 

de probleme juridice şi consider că în situaţia de faţă trebuie să angajăm un 

avocat.Costurile cu onorariul avocatului nu sunt mari. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan - Postul de consilier juridic, să fie ocupat de o persoană de 

specialitate care să degreveze în parte activitatea secretarului pentru ceea ce 

înnseamnă procese pe rolul instanţelor.  

D-na viceprimar Bratu Cristina- Avem deficit de personal atât la biroul tehnic cât 

şi la biroul ADPP. 



Dl. consilier Dobrilă Ioan- La biroul tehnic aţi angajat pe oricine altcinneva fără 

studii superioare tehnice, cei cu studii superioare tehnice nu aveau voie să participe la 

concurs, aşa că nu vă mai plâgeţi ca nu aveţi personal suficient, si scoateţi la concurs 

postul când veţi avea interes.Ș tiu ca sunt posturi libere dar le scoateţi la concurs cu 

destinaţie.De ce la biroul tehnic aţi angajat o persoană cu studii în domeniul I.T 

respectiv dl.Molnar Sorin şi consider că trebuie să analizaţi situaţia astfel încât 

problemele să fie rezolvate, sau mai aveţi pe cineva care trebuie să fie angajat. 

Dl. consilier Lup Alexandru – d-le preşedinte de şedinţă, vă rog să conduceţi 

sedinnţa în spiritul regulamentului şi al legii, nu facem acum politică. 

D-na  consilier Saftiuc Adriana – De ce oare am ajuns în acestă situaţie, cei care au 

făcut recepţia lucrărilor oare nu au şi o responsabilitea în acest sens. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Când s-a făcut recepţia, reprezerntantul primăriei 

a refuzat să semneze recepţia, el a fost doar membru al comisie iar ceilalţi membrii au 

semnat recepţia lucrărilor. 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, 5 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.139. 

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la  aprobarea  vânzării prin licitaţie 

publică cu strigare în condiţiile prevăzute de OU nr.68/2008 a spaţiului medical 

în suprafaţă de 29,97 mp şi teren aferent 12 mp, înscris în CF 100031-C1-U1 

nr.cad. 100031-C1-U1 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată a 

Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet medical- medicină de familie. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.140. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la  aprobarea  vânzării prin licitaţie 

publică cu strigare în condiţiile prevăzute de OU nr.68/2008 a spaţiului medical 

în suprafaţă de 125,18 mp şi teren aferent 59 mp, înscris în CF 100031-C1-U2 

nr.cad. 100031-C1-U2 situat în str.Policlinicii nr.14 proprietate privată a 

Or.Victoria, cu destinaţia de cabinet medical stomatologic. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.141. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la  stabilirea cuantumului indemnizatiei 

membrilor comisiei pentru vanzarea spatiilor medicale şi a membrilor comisie 

de soluţionare a contestaţiilor precum si a conditiilor de acordare a acesteia 

conform art.5 alin.7 din OUnr. 68/2008. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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



         Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.142. 

 

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la  aprobarea dezmembrării  terenului de 297 mp 

situat în str.Aleea Câmpului înscris în CF 100592 nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp 

şi 195 mp 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Miclea Ioan -  De ce se face dezmembrarea terenului şi apoi se uneşte 

cu alt teren, respectiv un lot de 102 mp cu un lot de 122 mp, pentru ce se face acesst 

lucru, urmează să fie dat la altcineva, întrucât în proiectul de hotărâre nu se 

precizează destinaţia. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – La întocmirea PUD-ului în zona gării, sau 

dezmembrat loturile de teren iar între acestea au rămas loturi pentru utilităţi, acestea 

nu au mai fost amplasate pe aceste terenuri, acestea au carte funciară. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – Propune să se amâne discutarea acestuia pentru o altă 

şedinţă şi să se refacă documentaţia. 

Dl. consilier Ciceu Adrian- Situaţia este foarte clară, loturile sunt cu carte funciară. 

Dl. consilier Badea Costică- Susţin propunerea făcută de dl.consilier Dobrilă Ioan 

        Se supunea spre aprobare propunerea făcută de dl.cons Dobrilă Ioan şi se aprobă 

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, 4 abţineri. 

        Nemaifiind discuţii Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la  aprobarea 

dezmembrării  terenului de 297 mp situat în str.Aleea Câmpului înscris în CF 100592 

nr.topo/nr.cad.100592 în 2 loturi de 102 mp şi 195 mp, se va discuta într-o altă şedinţă a 

consiliului local. 

  

Proiect de Hotărâre nr.7-. Cu privire la  alipirea terenului de 102 mp situat în 

str.Aleea Câmpului, rezultat în urma dezmembrării acestuia din lotul de 297 mp 

cu terenul în suprafaţă de 122 mp înscris în CF 100593 nr.cad.100593, într-un 

singur lot cu suprafaţa de 224 mp. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Badea Costică – Propune să se amâne discutarea acestuia pentru o altă 

şedinţă şi să se refacă documentaţia. 

        Se supunea spre aprobare propunerea făcută de dl.cons Badea Costică şi se 

aprobă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, 4 abţineri. 

     Nemaifiind discuţii Proiect de Hotărâre nr.7-. Cu privire la  alipirea terenului 

de 102 mp situat în str.Aleea Câmpului, rezultat în urma dezmembrării acestuia 

din lotul de 297 mp cu terenul în suprafaţă de 122 mp înscris în CF 100593 

nr.cad.100593, într-un singur lot cu suprafaţa de 224 mp, se va discuta într-o altă 

şedinţă a consiliului local. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8 -privind aprobarea  încheierii Actului adiţional nr.2  la 

Acordul de parteneriat  pentru derularea şi finanţarea în anul şcolar 2018 – 

2019 din bugetul local al oraşului Victoria a Proiectului educaţional “Şcoală 

după şcoală- Împreună spre succes” desfăşurat de către Liceul Teoretic ”Ion 

Codru Drăguşanu  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 



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

 

Dl. consilier Badea Costică -  De unde se iau banii necesari. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – Banii au fost prevăzuţi în bugetul local 

Dl. consilier Miclea Ioan- banii au fost prevăzuţi o parte înn bugetul de annul 

trecut şi o parte în bugetul din anul 2019. 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.143. 

 

Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului Măcărăscu Ioan 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

        Dl. consilier Dobrilă Ioan – Sunt de acord cu alocarea acestor sume, dar în 

referat să se arete dacă a mai beneficiat de ajutor şi ce a făcut cu bani, propun suma 

de 1.000 lei. 

      Dl. consilier Badea Costică- propun suma de 1.500 lei. 

      Dl. consilier Dobrilă Ioan -  Retrage propunerea făcută cu suma de 1.000 lei. 

       Se supunea spre aprobare propunerea făcută de dl.cons Badea Costică cu suma 

de 1500 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu 

propunerea făcută şi aprobată şi se adoptă  cu 12 voturi pentru, nunul împotrivă, o 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.144. 

 

Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului Nicula Vasile Dănuţ 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

     D-na consilier Saftiuc Adriana – Propun suma de 1.500 lei. 

           Se supunea spre aprobare propunerea făcută de d-na consilier Saftiuc Adriana 

cu suma de 1.500 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută şi aprobată şi se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.145. 

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă 

domnului NEVOLNICU VIOREL 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Badea Costică-  Dacă studiaţi dosarul, acolo este o problemă 

juridică, solicitanntul este concubinul mamei şi nu tatăl copilului, părerea mea este că 

dosarul este prost făcut, tatăl nu este cel care trebuie să facă solicitarea. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – Putem face amendamentul ca bani să îi 

poată lua manma copilului, propun suma de 1.000 lei  

         Se supunea spre aprobare propunerea făcută de d-na consilier Bratu Cristina cu 

suma de 1.000 lei şi se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 



Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută şi aprobată şi se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.146. 

 

Proiect de Hotărâre nr.12- Pentru completarea anexei nr.1 la HCL  

nr.99/30.05.2019 -cu privire la aprobarea Programului achiziţiilor aferent 

proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL 

GRADINITA, STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

      Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 

13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.147. 

 

Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la  aprobarea programului achiziţiilor aferente 

proiectului « Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii şi str.Aleea Bujorului » cod SMIS 

115941  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Miclea Ioan – când va începe lucrările 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Ssuntem pentru a doua oară în procedura de 

licitaţie şi evaluare. 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.148. 

 

Proiectul de Hotărâre nr.14- Cu privire la  aprobarea achizitiei de catre Colegiul 

Tehnic Dr. Al Barbat a «DOCUMENTATIEI IN VEDEREA OBTINERII DE 

FONDURI EUROPENE PENTRU CRESA COPII», in valoare de 5.000 lei 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

           D-na viceprimar Bratu Cristina- Proiectul nu este întocmit, urmează a fi 

întocmit ca apoi să fie depus pentru accesarea fodurilor nerambursabile, termenul de 

depunerea a proiectului este data de 09.09.2019, suma de 5.000 lei urmează a fi prinşi 

la rectificarea bugetului local 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.149. 
                                                           III. –DIVERSE 

 

        1.-Adresa SC Victoria Parc Industrial SRL nr. 222/24.07.2019, înregistrată 

cu nr. 11398/26.07.2019 cu privire la solicitarea unui împrumut de la bugetul local în 

vederea achitării debitelor datorate către SC AROMAPA  SERV  UCEA. 

 

        Dl. consilier Badea Costică –Această solicitare trebuie discutată în A.G.A a SC 

Victoria Parc Industrial SRL şi apoi în plenul consiliului local.Am aprobat creşterea 

preţului la apă în iideea de a avea fondurile necesare ca să achite restannţele la SC 

AROMAPA  SERV  UCEA, iar acum solicită un împrumut din bugetul local ca sa 



achite aceste datorii.Are posibilitatea de a discuta cu cei de la SC AROMAPA  SERV  

UCEA pentru a face o eşalonare a datoriilor.Dacă administratorul nu este în stare să 

organizeze activitatea societăţii şi să discute cu cei de la SC AROMAPA  SERV  

UCEA, atunci să demisioneze şi vom gasi altă persoană mai competenntă, care să 

organizeze şi să conducă activitatea societăţii în condiţii bune.  

       D-na viceprimar Bratu Cristina- Această adresă este o informare, în AGA nu 

se discută informări, se iau decizii. 

       Dl.consilier Dobrilă Ioan -  în adresa primită, SC Victoria Parc Industrial SRL 

solicită un împrumut de la bugetul local. 

 

       2.-Adresa dl. Halmaghiu Ioan, cu domiciliul în str.G.Coşbuc prin care solicută 

cumpărarea unei suprafeţe de teren de 70 mp. 

      D-na viceprimar Bratu Cristina- Este o adresă la diverse şi dorim să vedem şi 

opiniia consiliului local, deşi este puţin forţată nota, în oraş sunt foarte mulţi care au 

teren închiriat pentru gradină, dar şi-au făcut şi construcţii.Persoanna în cauză are un 

copil cu handicap, a făcut o construcţie unde stătea cu acel copil şi acum vine şi 

soliciită să cumpere terenul aferent construcţiei pentru a intra în legalitate şi a obţine 

şi autorizaţie de construire. 

              Consiliul local nu este de acord cu solicitarea formulată de dl.Halmaghiu 

Ioan. 

 

       3.-Adresa  dl. Popa Marius Nicolae, cu domiciliul în str.Pieţii, bl.15, ap.11, 

Victoria, prin care solicită schimbarea destinaţiei parcelelor de teren 34 şi 35 situate 

în str.Toamnei.  

       D-na viceprimar Bratu Cristina- aceste terenuri când au fost vândute cu 

destinaţia spaţiu comercial.Există un PUD în baza căruia se dau atorizaţiile în acea 

zonă şi care trebuie schimbat în parte aşa cum se solicită şi considerăm ca nu este 

bine să schimbăm PUD-ul. 

       Dl.consilier Urdea Gheorghe- am mai aprobat la parter spaţiu comercial şi la 

etaj locuinţă. 

       Dl. consilier Miclea Ioan – construcţia a fost realizată? 

Dl. consilier Lup Alexandru – putem să aprobăm în principiu spaţiu comercial şi la 

etaj locuinţă, deci o schimbare parţială. 

 Dl.consilier Urdea Gheorghe- sunt două suprafeţe una de 355 mp şi alta de 375 mp. 

          Consiliul local nu este de acord cu solicitarea formulată de dl.Popa Marius 

Nicolae. 

 

     4.-Adresa d-nei Căţănaş Octavia, cu domiciliul în str. M. Eminescu, bl. 5, ap.4, 

prin care solicită informaţii privind modul de concesionare a unui teren în suprafată 

de 1 ar în zona cimitirului. 

                Răspunsul care se va da, este cel prevăzut în informarea întocmită de 

secretarul oraşului. 

Nemaifind discuţii, şedinta consiliului local ia sfârşit la orele 21.00. 

         PREȘ EDINTE DE Ș EDINȚĂ                                      SECRETAR, 

              URDEA  GHEORGHE                             TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 


