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Încheiat azi 12.09.2019 cu ocazia sedinţei extraordinare 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.   

  D-na Uriann Nicolae - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 

începe şedinţa  extraordinară de astăzi.  

Ș edinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.444/10.09.2019  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 12 consilieri 

din totalul de 15 consilieri, lipsă fiind motivat dl.consilier Ciceu Adrian constantin, 

dl.consilier Ivan Adrian Nicolae 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; 

    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. 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


    (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. 

 

Dl. Urian Nicolae – 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 Badea Costică 

          Dl.Urian Nicolae - se supune la vot propunerea făcută : 

          Se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 
 

      Dl. Dl. consilier Badea Costică –– Bună ziua ! declar şedinţa deschisă şi  supune 

la vot  Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 

nicio abţinere. 

       Dl. consilier Badea Costică - Se trece la primul punct al ordinii de zi – proiecte 

de hotarârii şi rog secretarul oraşului să dea citire proiectelor de hhotărârii. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al 

Oraşului Victoria pe anul 2019. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Urdea Gheorghe – ceea ce am precizat la aprobarea bugetului local cu 

referire la faptul că sumele prevăzute în buget nu vor ajuge pentru tot anul şi în 

consecinţă, acum sse adevereşte acest lucru, ştiu că sunt probleme atât la Colegiul 

Tehnic, Clubul Sportiv şi în consecinţă peste tot sunt probleme cu finanţarea, soluţii 

pentru creşterea veniturilor, vor fi, dar trebuie să aşteptăm până la o nouă rectificare. 

Dl. consilier Lup Alexandru-  la această rectificare se asigură sumele necesare 

pentru salarii. 

Dl.Primar Cristian Gheorghe – salariile sunt asigurate până înn luna noiembrie iar 

pentru funcţionare dacă se va da o hotărâre de guvern sau alt act normativ care să dea 

posibilitatea de a utiliza excedentul din fondul de rulment penntru secţiunea de 

funcţionare, atunci se va face o nouă rectificare a bugetului.La Liceul Teoretic s-a 

asigurat suma de 10.000 lei de la capitolul reparaţii penntru a termina două clase în 

privinţa igienizării şi acelaşi lucru pentru reparaţiile pe care noi trebuie să le facem la 

trotuare, marcaje rutiere. La Colegiul Tehnic Dr. alexandru Bărbat, nu există 

posibilitatea de a da bani pentru secţiunea de funcţionare întrucât nu avem banii. 



D-na Dobrin Daniela - contabil alexandru Bărbat – nu avem bani pentru plata 

furnuizorilor de servicii pentru utilităţi.Au rămas anul trecut 22.000 lei întrucât noi 

am schimbat furnizorii de servicii iar acum avem faturi care trebuie plătite. 

Dl.Primar Cristian Gheorghe- Nu avem posibilitatea de a da bani întrucât nnu 

avem de unde.Abia am asigurat salariile la cei de la evidenţa populaţiei şi de la 

cabinetul medical şcolar precum şi pentru asistenţii personali aii persoanelor cu 

handicap întrucât şi aceştia beneficiază de anumite drepturi.Cei 75.000 lei primiţi au 

fost repartiizaţi pentru salarii – 5.000 la evidenţa populaţiei, 39.000 la cabinetul 

medical şcolar, 14.100 lei intreţinere zone verzi şi 13.500 lei pentru salubritate 

stradală.La închiderea rampei de gunoi am adus200.000 lei întrucît este nevoie de 

bani şi am renunţat la asocierea cu cei de la Codlea cu câinii, în consecinţă nu avem 

bani ca să putem onora toate solicitările la momentul atual. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – Am observat că la o lucrare de pe str.Moldoveanu s-a 

redus suma şi dacă nu se mai poate executa anul acesta să luăm 10.000 lei  pentru 

Colegiul Tehnic Dr. alexandru Bărbat. 

Dl.Primar Cristian Gheorghe- De la investiţii nu se pot lua bani ca să fie trecuţi la 

secţiunea de funcţionare.    

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.150. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la solicitarea trecerii  imobilului teren în 

suprafaţă de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  nr.cad.100912 din 

domeniului public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean 

Braşov, în domeniul public al UAT Victoria şi administrarea Consiliului Local 

Victoria, pentru derularea obiectivului de investiţie construcţie garaje primărie. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl.Primar Cristian Gheorghe- am cerut de 404 mp pentru garajele pe care le-am 

desfiinţat şi să dăm posibilitatea de a se executa alte garaje. 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.151. 

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la completarea HCL nr.121/27.06.2019 -  

privind aprobarea efectuării lucrărilor de dezmembrare a terenului de 794,70 

mp din suprafaţa de 17.216 mp (1 Ha şi 7216 mp) din CF 107640 Victoria 

nr.cad.107640, teren  situat în str.Aleea Uzinei în vederea constituirii prin 

licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de 

ani asupra terenului în suprafaţă de 794,70 mp – imobil ce aparţine domeniului 

privat al Oraşului Victoria, pentru „industrie şi prestări servicii” şi a unui 

raport de evaluare a terenului de 794,70 mp de către un evaluator autorizat 

ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei, la titlu, preambul alin.2, art.1 

alin.1 şi 2, art.2 şi art.3. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl.Urian Nicolae – Prin HCL nr.121/27.06.2019 -  privind aprobarea efectuării 

lucrărilor de dezmembrare a terenului de 794,70 mp din suprafaţa de 17.216 mp (1 



Ha şi 7216 mp) din CF 107640 Victoria nr.cad.107640, teren  situat în str.Aleea 

Uzinei în vederea constituirii prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu 

oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 794,70 mp – imobil 

ce aparţine domeniului privat al Oraşului Victoria, pentru „industrie şi prestări 

servicii” şi a unui raport de evaluare a terenului de 794,70 mp de către un evaluator 

autorizat ANEVAR pentru stabilirea preţul superficiei unde s-a dezmembrat terenul 

de 794 mp pentru constituirea dreptului de superficie pentru canalul de la staţia de 

epurare aq SC purolite SRl şi până la limita administratvă a Or.Victoria. În momentul 

la care s-a făcut măsurătorile şi actele de dezmembrare şi ulterir prezenntarea 

acestora la BCPI Făgăraş, a apărut un impediment în privinţa avizării documentaţie şi 

pentru rezolvarea acestui impediment mai trebuie dezmembraţi încă 13 mp din 

suprafaţa de 17.216 mp, iar cei 13 mp pe o nouă carte funciară şi vor reveni 

Consiliului Judeţean Braşov ca si teren aparţinând domeniului public judeţean 

respectiv DJ 104A.În connsecinţă: vom avea un lot de 795 mp şi unul de 13 mp, iar 

cel de 13 mp nu are legătură cu superficia. 

Dl. consilier Miclea Ioan -  în documentaţie nu se face vorbire despre rotunnjirea 

suprafeţei de la 794,70mp la 795 mp şi cei 13 mp.  

Dl.Urian Nicolae – prin încheierea dată de BCPI Făgăraş în sensul completării 

documentaţie trebuie modificat de la 794,70 mp la 795 mp şi cei 13 mp astfel încât să 

se soliţioneze situaţiia juridică cu cei 13 mp pentru Consiliul Judeţean Braşov. 

Dl. consilier Lup Alexandru-  dacă se scoate la licitaţie şi vine altcineva şi le ia 

terenul. 

Dl.Urian Nicolae – licitaţia pentru constituirea unui drept de superficie nu se poate 

face decât prin licitaţie publică pentru acest caz. 

Dl. consilier Badea Costică – care este urgenţa acestui proiect de hotărâre de a fi 

trecut pe ordinea de zi a acestei sedinţe?  

Dl.Urian Nicolae – la acest proiect de hotărâre trebuie să aven cele două cărţi 

funciare de 795 mp şi 13 mp şi ulterior vom veni în consiliul local cu proiect de 

hotărâre ca să aprobe constituirea unui drept de superficie pentru cei 795 mp, preţul 

terenului stabilit prin raport de evaluare precum şi documentaţia de licitaţie pentru 

superficie în condiţiile prevăzute de lege.  

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.152. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui 

drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenurilor 

în suprafaţă de 161 mp înscris în CF 108182 Ucea nr.cad.108182 şi 138 mp 

înscris în CF 108149 Ucea nr.cad.108149, imobile ce aparţin domeniului privat 

al localităţii Or.Victoria situate în str.Aleea Uzinei, pentru „industrie şi prestări 

servicii”. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl.Urian Nicolae – terenurile de 161 mp şi 138 mp vor fi scoase la licitaţie publică 

pentru constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, terenul este de la Purolite  

pe lângă str.Aleea Uzine până la calea ferată unde se întrerupe şi apoi continuă spre 

staţia de epurare.  



Dl. consilier Miclea Ioan -  cele două parcele sunt de la Purolite şi până la intrarea în 

staţia de epurare? 

Dl.Urian Nicolae – terenurile de 161 mp şi 138 mp sunt de la Purolite şi până la 

intrarea în staţia de epurare. 

Dl. consilier Badea Costică – este vorba despre terenul care este defrişat? 

Dl.Urian Nicolae- nu este vorba despre terenul defrişat, acel teren 11.821 mp a fost 

vândut prin licitaţie publică.Terenul de care discutăm vine pe lângă calea ferată unde 

se întrerupe şi apoi continuă spre staţia de epurare.  

   

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

cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.153. 

 

            Nemaifind discuţii, şedinta consiliului local ia sfârşit la orele 20.00. 
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