
                                                                       
 

 

PROCES   VERBAL 

 

 

Încheiat azi 26.09.2019 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

          Având 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 perioada 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 secretarului  vor fi preluate de d-nul Urian Nicolae – şef 

ADPP  şi d-na Samoilă Corina – inspector Compartiment Relaţii cu Publicul, 

Informatică şi Registratură, dl. Urian Nicolae – şef ADPP  participă la şedinţa 

ordinară a consiliului local din data de 26.09.2019    

  Dl. Urian Nicolae - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom începe 

şedinţa  ordinară de astăzi.  

Ș edinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.456/18.09.2019  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 15 consilieri 

din totalul de 15 consilieri,  şedinţa fiind 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. 

    (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 
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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  preşedinte de şedinţă este dl. consilier Badea Costică 
 

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

vot : 

     Procesul verbal al  şedinţei din data 29.08.2019  şi se aprobă cu 15 voturi pentru                   

niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

      Procesul verbal al  şedinţei din data 12.09.2019  şi se aprobă cu 15 voturi 

pentru   niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

     Dl. consilier Badea Costică - propune suplimentarea ordinii de cu: 

        Proiectul de Hotărâre - privind participarea UAT  VICTORIA la constituirea 

ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI Microregiunea 

Ț ara Făgăraşului" 

        Proiectul de Hotărâre-privind participarea  UAT Orasul Victoria în calitate de 

partener al Colegiului Tehnic Dr. Alexandru Bărbat în cadrul proiectului ”CRESC”, 

ca entitate de drept public în vederea depunerii şi implementării unui proiect finanţat 

prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 - Educaţie şi 

competenţe, Prioritatea de investiţii – 10.i. Reducerea şi prevenirea abandonului 

şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi 

secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi 

informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare, Obiectiv Specific 6.2. Creşterea 

participării la învăţământul ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc 

de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii romă şi a celor 

din mediul rural. 

         Proiectul de Hotărâre-cu privire la aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii ” P.T Extindere reţea de iluminat Oraş 

Victoria, parcări şi puncte de colectare deşeuri”. 

         Proiect de Hotărâre - cu privire la aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru obiectivul de investiţii ” Construire şi dotare sediu primărie în 

Oraşul Victoria, judeţul Braşov ” 

          Diverse  

       1.-Adresa nr.35/13902/19.09.2019 a USR pentru sediul filiala or.Victoria 

     2.-Adresa nr.13844/18.09.2019 a d-lui Suciu Gheorghe 

     3.-Adresa nr.10805/13919/19.09.2019 Inspectoratului Ș colar Judeţean Braşov 



     4.-Adresa SC Maroti Consulting SRL nr.14255/25.09.2019 

     5.-Informarea nr.14120/23.09.2019 a Biroului Impozite şi Taxe 

     6.-Adresa nr.02/14244/25.09.2019 a SAM-Servicii avansate medicale SRL. 

 

       Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 

niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

       Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea facuta se aprobă cu 15 voturi 

pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

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

întrebări şi interpelări. 

              Dl. consilier Dobrilă Ioan – Faţă de ordinea de zi doresc să întreb dacă 

proiectul de hotărâre nr.3 are legătură cu adresa nr.13844/18.09.2019 a d-lui Suciu 

Gheorghe. În acelaşi timp doresc să cunosc care este situaţia imobilului din 

str.Oltului nr.44. 

Dl. primar Gheorghe Cristian- Adresa nr.13844/18.09.2019 înaintată de dl. 

Suciu Gheorghe are legătură cu proiectul de hotărâre nr.3. Imobilul din str.Oltului 

nr.44 a fost cumpărat de d-na Fazecaş. Noi am făcut mai multe demersuri în privinţa 

igienizării imobilului şi am atenţionat proprietarul dar acesta nu a luat măsurile 

necesare, rămâne să ne adresăm şi direţiei de sănătate publică pentru a lua măsurile ce 

se impun în condiţiile legii. 

Dl. consilier Lup Alexandru – doresc să întreb despre 2 investiţii de pe str. 

Victoriei, constructia aceea incepută de pe vremea când eram viceprimar, s-a licitat 

terenul, cladirea s-a ridicat dar nu este terminată şi folosită, ce contract este acolo? 

Iar a doua intrebare este legată de constructia de langa CEC a d-lui Măcărăscu, 

strica aspectul orasului trebuie luate măsuri. 

Dl.primar Gheorghe Cristian –vă putem spune că au fost înteplinite 

condiţiile din contract, atunci când constructia este ridicată, noi nu mai putem 

interveni, afacerea o poate deschide când doreste. 

Legat de construcţia d-lui Măcărăscu, are proiect aprobat in consiliu asa cum 

arată acum. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – legat de ce spunea dl. Lup, arată foarte 

urât aceea clădire, ar putea să o cosmetizeze putin. 

Dl. consilier Stînea Timotei – care este situaţia legată de angajarea   

directorului la clubul sportiv?  

Dl.primar Gheorghe Cristian – primăria ca şi casa de cultură şi clubul 

sportiv nu mai au sume asigurate decât pentru o lună de salarii. O să venim cu o 

rectificare, dacă se identifică sume şi considerati oportună angajarea unui director ne 

bucurăm. Pentru acest motiv am încercat să punem interimar să nu mai plătim încă 

5000 lei pe lună pentru salariul directorului. Activitatea o putem dirija din primărie 

cu personal care munceşte suplimentar. 

Sunt şi alte probleme trebuie să găsim solutii pentru scoală, pentru Colegiul 

Tehnic Dr. Al Bărbat, care nu are bani pentru plata gazului metan şi a apei. 

Dl. consilier Stînea Timotei- atunci ar trebui găsită o modalitate ca d-na 

Samoilă să fie remunerată sau să beneficieze de o primă. As vrea să vă spun că dacă 

nu aveti o persoană care să dirijeze şi să supravegheze activitatea pot apărea pagube 

care să depăşească economia făcută la salarii. Sunt probleme la instalatia electrică si 

persoana angajată nu face nimic. 



Dl.primar Gheorghe Cristian –conform legislaţiei privind salarizarea, nu o 

putem remunera. 

Doresc să vă reamintesc faptul că Clubul sportiv este institutie publică, are 

organigramă si personal angajat, primăria nu trebuie să asigure cu angajatii ei 

reparaţiile care se impun. 

Dl. consilier Stînea Timotei – multumesc domnule primar, o să mă adresez 

colegilor din consiliu: suflantele cu aer cald sunt la pământ, usa este legată cu sârmă, 

tabla de pe acoperis o bate vântul, portile de handbal sunt stricate, caloriferere nu pot 

să ofere căldură. 

Dl. consilier Lup Alexandru – si să vine cineva să le facă şi ei să stea, au 

rezultate deosebile. 

Dl. consilier Stînea Timotei – nu vă supăraţi, dacă este responsabilitatea 

noastră, trebuie să luăm atitudine. In calitate de membru in consiliul de administratie 

aduc la cunostinţa consiliului local că este responsabil pentru bunul mers al Clubului 

sportiv. Nu fac acuzaţii, aduc la cunoştiinţă o stare de fapt a lucrurilor. Inaintea 

antrenamentului de la handbal fetele au trebuit să cureţe sala, in condiţiile în care este 

angajat pentru curăţenie. 

Dl. consilier Lup Alexandru – domnul consilier clubul sportiv mănâncă un 

miliard pe an 

Dl.primar Gheorghe Cristian – în aceste condiţii, in calitate de membru al 

consiliului de administratie vreau să vă intreb ce măsuri s-au luat? 

Dl. consilier Stînea Timotei – dacă dvs. nu sunteţi responsabil de ce dvs. aţi 

numit directorul interimar şi nu consiliul local ? 

As vrea să aduc in discutie si un alt aspect, cred că trebuie să ne aplecăm 

asupra clubului sportiv si să găsim soluţii.  

O altă problemă, as dori ca atunci când ne sunt trimise proiectele de hotărâre, 

acestea să fie trimise in timpul legal. Am primit astăzi ultimile proiecte, nici nu am 

putut să trec peste ele şi sunt chemat acum să dau votul, fără să fie discutate in 

sedinta de comisie. Fată de această problemă vă rog domnule primar să vă aduceţi 

aportul ca toate proiectele să fie trimise in termen, să ajungă la timp la consilieri, să 

poată fi dezbătute in comisii. 

Dl.primar Gheorghe Cristian – legislatia permite să venim cu suplimentarea 

ordinii de zi, iar dacă consilierii votează, proiectul respectiv se discută. 

Dl. consilier Smădu Octavian – m-au intrebat vecinii, dacă se continuă cu 

modernizarea legăturii dintre str. Moldoveanu şi Victoriei. 

Dl.primar Gheorghe Cristian – după cum aţi observat am executat două 

parcări importante şi ne-am inchis cu nişte sume de bani. Speram ca pentru 

continuarea lucrării să recuperăm bani de la Viromet şi să continuăm, proiectul il 

avem dar din lipsa banilor stagnăm. 

Dl. consilier Stanea Daniel – să-i spuneţi d-nei director interimar să ne 

solicite după ora 16, altfel nu putem asigura prezenţa. 

Dl.primar Gheorghe Cristian – o să o anunţ să comunice cu membrii 

consiliului de administratie si să stabiliti ora impreună. 

Dl. consilier Badea Costică – s-au făcut reparatii pe str. 1 Decembrie, este din 

resturile ce au rămas din asfaltări sau s-au făcut cu cheltuieli? Pentru că in dreptul 

casei d-lui Tataru nu s-a pus suficient, la fel şi la pasarela care trece pe lângă Lidl. 

Dl.primar Gheorghe Cristian – a fost făcut din cea a rămas, dar o să mai vină 

cu freza si se va mai turna un strat. 



Dl. consilier Badea Costică– având în vedere adresa nr.02/14244/25.09.2019 

a SAM-Servicii avansate medicale SRL şi datorită faptului că la şedinţă este prezent 

dl.Rotaru Petru, solicit connsiliului să discutăm această adresă şi apoi să parcurgen 

ordinea de zi. 

Dl.Rotaru Petru-  prezintă situaţia cu privire la stocul de combustibil pentru 

sezonul rece şi precizează că nu are fondurile necesare pentru asigurarea 

combustibilului necesar şi în acelaşi timp solicită alocarea de fonduri pentru 

achiziţionarea a două EKG-uri necesare pentru acreditarea spitalului. 

Dl.primar Gheorghe Cristian– faţă de cele solicitate se poate cuprinde suma 

de 91.000 la investiţii la rectificarea bugetului local cu justificările necesare, studii şi 

alte documente necesare.Achiziţia o face consiliul local, iar bunurile se vor da în 

administrare. 

         

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 

2019/2020  a reprezentantului Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membru 

în comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul Centrului Ș colar pentru 

Educaţie Incluzivă. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

            Dl.Urian Nicolae – conform art.139 alin.6 dinn OUG 57/2019 – Codul 

administrativ - Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot 

secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna 

prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

          Dl. consilier Lup Alexandru- propune pe d-na consilier Niţu Monica 

          Dl. consilier Stanea Daniel – propune pe dl. consilier Stînea Timotei 

          Se distribuie buletinele de vot secret – rezultatul votului este: 

Niţu Monica – 8 voturi pentru 

Stînea Timotei- 7 voturi pentru 

         D-na consilier Niţu Monica va reprezenta Consiliul Local al Oraşului Victoria 

ca membru în comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul Centrului Ș colar 

pentru Educaţie Incluzivă. 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.154. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - 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. Primar Cristian Gheorghe –as dori să citiţi si adresa nr.3 de la diverse, in 

primul rând d-na Suciu care cere acum terenul acesta, nu este inregistrată la primărie, 

nu are un contract cu aceasta, are o concesiune in suprafată de 624 mp, cumpărată de 



la d-na Silav Silvia, restul de teren limitrof pe care trebuiau să vină canalizări şi să 

treacă utilităţile care sunt, figurează cu un contract de inchiriere teren grădina pe 

numele d-nei Silav, deci fam Suciu nu are nicio legătură cu primăria si cu terenul. 

Acesta este al consiliului local, poate fi dezmembrat. 

Am considerat că parcela din fata poate fi data asa cum au primit si altii, deci 

dl Suciu va avea in jur de 800 mp, cu o conditiedânsul are 2 parcele deci trebuie să 

facă 2 case. 

Dl. Urian Nicolae – toate parcelele de teren care nu au mai fost utilizate au 

fost dezmembrate si au cărţi funciare. S-au alipit in funcţie de solicitări. 

 

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

voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.155. 

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - 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 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.156. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4 – privind participarea UAT  VICTORIA la 

constituirea ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI 

Microregiunea Ț ara Făgăraşului". 
  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

           Dl.Urian Nicolae – conform art.139 alin.6 dinn OUG 57/2019 – codul 

administrativ - Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot 

secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna 

prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. 

       D-na viceprimar Bratu Cristina – propune pe dl.primar Gheorghe Cristian 

       Se distribuie buletinnele de vot secret – rezultatul votului este: 

        dl.primar Gheorghe Cristian -15 voturi pentru 

         Dl. primar  consilier Gheorghe Cristian va reprezenta UAT VICTORIA în 

Adunarea Generala a Asociatiei de  DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ " ITI 

Microregiunea Ț ara Făgăraşului", fiind împutericit să semneze actul constitutiv şi 

statutul Asociaţiei de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA " ITI Microregiunea 

Ț ara Făgăraşului". 

 



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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.157. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5 – privind participarea  UAT Orasul Victoria în calitate 

de partener al Colegiului Tehnic Dr. Alexandru Bărbat în cadrul 

proiectului ”CRESC”, ca entitate de drept public în vederea depunerii şi 

implementării unui proiect finanţat prin Programul Operaţional Capital Uman, 

Axa prioritară nr. 6 - Educaţie şi competenţe, Prioritatea de investiţii – 10.i. 

Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului 

egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la 

parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în 

educaţie şi formare, Obiectiv Specific 6.2. Creşterea participării la învăţământul 

ante-preşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul 

rural. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – as vrea să prezint proiectul şi apoi să fie 

discuţii. Asa cum stiti, s-a aprobat contractarea unui consultant pe proiecte deschise 

pe POCU, ne interesează infiintarea unei crese, pentru a fi eligibil trebuie să fie intre 

50-70 beneficiari, există aproximativ 200 de copii cuprinsi intre 0-3 ani, avem si romi 

declarati(procentul acestora ar trebui să fie 20%). 

Noi am dorit să depunem proiectul dar in cadrul Ghidului este o conditie ca serviciul 

să fie acreditat, neîndeplinind conditiile ne-am adresat Grădiniţei care ar avea 

acreditările necesare. Urmând ca intr-un an de la infiintare sa primeasca acreditare si 

să fie introdusă in reţeaua şcolară, cu finanţare de la minister. 

S-a prezentat proiectul in consiliul de administratie al Colegiului şi s-a ajuns la 

concluzia că este un proiect bun şi că s-ar salva si unitatea de invăţământ, crescând 

numărul de copii. 

In urma discutiilor purtate cu colegiul şi consultantul s-a ajuns la concluzia că 

pentru o mai mare sustenabilitate să fim parteneri in acest proiect. Am purtat discutii 

si cu dl. primar, un spatiu adecvat ar fi internatul colegiului, legat de finanţare aceasta 

va fi asigurată de la minister cresa fiind introdusă în reteaua scolară. Dar in cazul in 

care lucrurile nu ar decurge asa consilul local ar trebui să asigure sustenabilitatea 

proiectului pentru cel putin 6 luni, astfel s-a initiat acest proiect de hotărâre. 

După comunicarea proiectului de hotarare am avut o discutie cu conducerea 

colegiului care ne-a anuntat că au hotărât in consiliul de administratie să nu mai 

aplice. 

Dl. consilier Badea Costică – rog sa ne declare d-na viceprimar care este 

procentul de romi declarat la nivelul oraşului. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu este vorba de procentul de romi de la 

recesămant, in cadrul proiectului cei care se declară trebuie să dea o declaraţie. 

Dl. consilier Lup Alexandru – acest proiect nu are acelasi regim ca si 

celelalte proiecte in care noi suntem coorganizatori? 



D-na viceprimar Bratu Cristina – nu, proiectele finantate prin POCU au alt 

regim, pentru institutii finantarea este 100%, pentru ONG –uri finantarea este 80%. 

Sustinerea financiara este prin reteaua scolara, ne-am informat direct la Inspectoratul 

Bacău care a derulat acest proiect şi functionează. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – eu consider ca este o oportunitate pentru 

oraş, dacă trece proiectul de astăzi o să facem adresa la Colegiu pentru reanalizarea 

hotarârii luate in consiliul de administratie. 

Probabil ca d-na directoare  va spune că nu sunt pregătiti dar de fapt 

consultantul tehnic pentru aceasta îi iei,  trebuie incercat.  

D-na director Anda Silea- am venit pentru a aduce personal la cunostinta dvs. 

hotărârea Colegiului Tehnic, nu pentru că nu am dori să se facă, departe de noi acest 

lucru. 

Sunt în aceasta functie de 3 saptămani, m-am trezit cu acest proiect în braţe, 

am considerat că este de datoria mea să anunţ Consiliul de administratie despre 

functionalitatea acestui proiect, am făcut demersurile legislative pentru a convoca 

consiliul pentru discutii. 

Nu este primul proiect de care aud, fac parte din 2 proiecte POCU la nivelul 

inspectoratului judeţean şi stiu cu ce se mânâncă. 

Doresc să vă spun că apreciez gestul de a infiinţa această cresă, lumea işi 

doreste această creşă şi sunt constientă că este bună pentru acest oraş. Dar conform 

Ghidului, care se află pe site-ul ministerului şi pe care-l putem studia, aş dori să vă 

atrag atenţia asupra punctelor pe care eu le-am adus in discutie, alături de celelalte 

cadre didactice in consiliul de administratie. 

Conform grupului tinta copii nu pot fi considerati indivizi, ci părinţii, în 

conformitate cu o suită de condiţii care tin de statut social, intr-adevăr proiectul se 

axează pe categoria de persoane defavorizate. Actiunile acestui proiect sunt in nr. de 

4, citez...... Pe cele 4 lini vor trebui să se construiască activităţi specifice. 

Apoi este menţionat ”se voi sprijini doar unităţiile de educaţie timpurie, 

autorizare, acreditate....”,  mai sunt o serie de conditii legat de suprapunerea de 

finanţări, mentionandu-se liniile eligibile. 

In continuare d-na director prezintă alte aspecte legate de situaţia juridică a 

Gradinitei, de persoanele juridice care ar mai putea aplica la proiect, şi doreste să stie 

de ce primăria nu putea aplica  singura la acest proiect. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- am specificat că primăria nu are servicii 

acreditate şi nici ONG-urile de la nivel local nu au servicii acreditate. 

In continuare d-na director prezinta conditiile de derulare a proiectului cuprinse 

in Ghid, prezinta trasăturile grupului tinta. In concluzie spune că i  se cere localizarea 

exacta a spatiilor in care va functiona cresa, nr de elevi inregistrati la inceputul anului 

scolar, nr. de elevi defavorizati, nr. de elevi pe fiecare ciclu de etnie roma, nr. de elevi 

estimaţi. Dă citire procesului verbal intocmit de Grădinită. 

Totodată dă citire hotararii luate in consiliul de administratie in data de 

20.09.2019, privind hotărarea de a nu aplica la acest proiect.  

Dl. primar Cristian Gheorghe – o intrebare doresc sa va adresez, dacă s-ar 

aproba acest proiect ce veti face? 

Dl. consilier Nitu Monica – dvs. spuneti că in oraş nu găsim grupul tintă, 

adică eu inteleg ca in oras nu sunt 70 de copii, dintre care 20% romi, păi atunci mă 

intreb din ce se fac clasele I? Ar trebui 14 copii romi. 



Dl. primar Cristian Gheorghe – nu trebuie să fie declarati statistic romi, se 

completează o declaratie. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi ca si membri in ADJAB, am luat 

legătura cu ei pentru a aplica noi, in momentul in care s-au purtat discutii pe ghid s-a 

ajuns la concluzia că nu putem aplica deoarece nu avem servicii acreditate, ei au spus 

ca apicanti eligibili ar putea fi gradinita, aceasta fiind arondata colegiului am inceput 

sa avem discutii in consiliul de administratie: 

1. Ei sunt eligibili. 

2. Legat de faptul că nu ar avea activitate managerială, am asigurat că nici 

nu li se cere, in cadrul proiectului vor fi bani pentru a se pregăti personalul, daca 

educatoarele doresc şi vor mobilitate pot sa se califice, daca nu doresc se pot angaja 

alte persoane. 

Sunt lucruri pe care le-am discutat, o să luăm manager de proiect, in momentul 

in care proiectul primeste finantare, daca nu te duci să ceri bani nu se intâmplă nimic. 

Dar e putin probabil ca din 200 de copii care sunt in evidenta primăriei sa nu gasesti 

grupul tinta, copii romi care să primeasca gratuit masa. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- noi am ascultat-o pe doamna directoare, dar 

să vedem ce zice si consultantul, daca acesta spune că nu suntem eligibili atunci 

renuntam. 

D-na director Anda Silea – fata de faptul ca directorul se supune hotararilor 

consiliul de administratie as dori să va intreb pe dvs. membrii ai consiliului local care 

sun riscurile la care se supune aceasta instituţie prin refuzarea participării la acest 

proiect? 

Dl. primar Cristian Gheorghe – niciunul, s-a incercat , nu s-a putut. 

Dl. consilierv Lup Alexandru – eu doresc să facem sedinta consiliului local 

conform Regulamentului de organizare şi functionare a acestuia. Cei care sunt din 

afara consiliului au dreptul sa ia cuvantul după aprobarea consiliului local. Dar nu au 

drept să poarte dialog si sa puna intrebări consiliului local. 

Avem in fata un proiect de hotarare prin care se cer anumite lucruri, vă rog sa 

revenim la proiectul de hotarare. 

 

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

cu 9 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.158. 

 

Proiect de Hotărâre nr.6 – cu privire la aprobarea Notei conceptuale şi a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiţii ” P.T Extindere reţea de iluminat 

Oraş Victoria, parcări şi puncte de colectare deşeuri” 

 

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 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.159. 

 



Proiect de Hotărâre nr.7 – cu privire la aprobarea Notei conceptuale şi a Temei 

de proiectare pentru obiectivul de investiţii ”Construire şi dotare sediu primărie 

în Oraşul Victoria, judeţul Braşov ” 

 

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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.160. 

 

 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

     1.-Adresa nr.35/13902/19.09.2019 a USR pentru sediul filiala or.Victoria 

          S-a luat la cunoştintă, să fie analizată de către executiv. 

 

     2.-Adresa nr.13844/18.09.2019 a d-lui Suciu Gheorghe 

 S-a discutat in prima parte a şedinţei. 

 

     3.-Adresa nr.10805/13919/19.09.2019 Inspectoratului Ș colar Judeţean Braşov 

          S-a luat la cunoştiinţă. 

 

     4.-Adresa SC Maroti Consulting SRL nr.14255/25.09.2019 

          S-a discutat. 

 

     5.-Informarea nr.14120/23.09.2019 a Biroului Impozite şi Taxe 

 S-a luat la cunoştinţă. 

 

     6.-Adresa nr.02/14244/25.09.2019 a SAM-Servicii avansate medicale SRL. 

 S-a discutat în prima parte a şedinţei. 

 

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

 

 

 

         PREȘ EDINTE DE Ș EDINȚĂ                                      SECRETAR, 

              BADEA  COSTICĂ                             TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 


