
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 24.10.2019 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră 

vom începe şedinţa  extraordinară de astăzi.  

Ș edinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.499/21.10.2019 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, 

ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară. 

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 

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. 
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    (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 secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local  vă rog să faceţi propuneri pentru preşedintele de 

şedinţă al lunii octombrie. 

 

Dl. consilier Badea Costică – îl propun pe dl. consilier Ciceu Adrian 

Se spupune la vot propunerea făcută şi se aprobă cu 13 voturi pentru, nicio 

abţinere, niciunul împotrivă. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian –  Buna ziua ! se declară şedinţa deschisă şi se 

supune la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi 

Vă rog să votaţi. 

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

 

 Dl. consilier Ciceu Adrian –având în vedere că este o şedinţă extraordinară 

vom trece direct la discutarea celor două proiecte existente pe ordinea de zi. 

 

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

Victoria pe anul 2019. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

Dl. consilier Miclea Ioan – doresc să propun două amendamente: 

1. La capitolul 70.02 aveam achizitie centrală termică pentru Capelă şi propunem 

achiziţie centrală termică pentru Centrul de permanenţă; 

2. La acelaşi capitol, în loc de reparaţiii centrale termice la Centrul de permanenţă 

şi policlinică, propunem reparaţie instalaţie încălzire, instalaţie electrică şi 

insstalaţie de gaz la Centrul de permanenţă şi Policlinică. 

 

Dl. primar Cristian Gheorghe- iniţial am crezut că se poate repara centrala de 

la Centrul de permanenţă şi să achiziţionăm altă centrală la capelă dar s-a constatat că 

aceasta nu mai poate fi reparată. Ș i atunci s-a găsit soluţia ca din cele 2 centrale 

existente in Policlinică se face una functională care va fi dusă la Capelă şi acolo 

venim doar cu o sumă pentru reparaţii. 

În rest, doresc să vă informez pe larg despre acest buget, au venit 692 mii lei, 

sume care ne asigură funcţionarea, atât nouă cât şi şcolilor şi instituţiilor publice din 

subordine, până la sfârşitul anului. 

S-a mai modificat partea de investiţii, am renunţat la proiecte DALI deoarece 

pe PNDL 3 doar la anul vor fi fonduri şi am considerat că este mai bine ca sumele 

prevăzute pentru acestea să intre in fondul de rulment, în caz de necesitate. 

Celelalte investiţii prevăzute le vom continua, la reparaţii a apărut suplimentare 

la Liceul teoretic, se va lucra la acoperis, urgentele care sunt, deoarece când vom 

executa proiectul vor fi cuprinse lucrări ample de eficientizare a intregii clădiri. Tot 

pentru liceu am cuprins 5.000 lei pentru deratizare, aceste sume au fost neprevăzute si 

am luat de la noi din  cap. functionare. 



Am cuprins suma de 910 mii pentru Paltinul, aşa cum s-a discutat în ultima 

şedintă a consiliului şi atat este ce am putut realiza, ne bucurăm că am reuşit să găsim 

sume care să ajungă până la sfârşitul anului. Pe investitii nu mai putem modifica dar 

pe funcţionare dacă mai vin sume putem să mai facem rectificări. De la Purolite ne 

vor intra lunar 200 mii lei pentru datoriile Virometului. 

Dl. consilier BadeaCostică – la cap.70 este cuprinsă suma de 10.000 lei, 

pentru ce este? 

La protectia mediului extindere reţea canalizare Lceul Teoretic, care zonă este? 

S-au prevăzut 6000 lei montare indicatoare rutiere. 

S-au mai prevăzut 9000 lei pentru cabine şi urne, nu mai sunt cele vechi 

funcţionale? 

Dl. Primar Cristian Gheorghe –extindere reţea supraveghere, vor fi două 

proiecte.  

La intersecţia dintre 1 Decembrie şi Oltului, la colţul gardului de la liceu, 

canalizarea veche mergea prin fata intrării profesorilor şi îşi urma  traseul către sala 

de sport, când s-a construit sala de sport i-au dat cădere inversă şi de atunci stă 

inecată şi este un miros insuportabil.  

S-a realizat un proiect şi canalizarea va fi direcţionată spre prima ca să şi va 

intra in canalizarea principală. 

Indicatoarele au fost achiziţionate şi acum s-au prevăzut sume pentru montarea 

acestor, s-au refăcut şi marcajele iar din punct de vedere rutier consider că nu vom 

mai avea probleme. 

Având în vedere problemele apărute la celelalte scrutine s-a hotărât ca in 

sectiile de votare să fie montate 5 cabine de vot, iar urnele au mai fost deteriorate şi 

trebuie inlocuite. 

Dl. consilier Badea Costică– m-a surprins la Casa de cultură doamna 

directoare a cuprins sume pentru angajaţi – plata in natură. 

Si dacă s-ar putea extinde reparaţii rigole str. 1 Decembrie, acolo se strange apa 

şi există pericol de acvaplanare. 

D-na Cîrţoroşan Cristina – şef birou financiar – sunt voucerele de vacanţă 

cuprinse la capitolul bugetar- cheltuieli salariale in natură, este clasificaţia bugetară 

transmisă de finanţe. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- s-a ridicat nivelul prin asfaltare, vom vedea la 

anul altă soluţie. 

Dl. consilier Smădu Octavian – aceeaşi problemă este la Policlinică, se 

strânge apa până la mijlocul străzii şi nu se poate traversa. 

Dl. primar Cristian Gheorghe– acolo într-adevăr este o problemă, nu prea 

este soluţie tehnică, este ridicată şoseaua prea tare faţă de aceea porţiune. Vom 

analiza să vedem dacă rigolele sunt o soluţie. 

Dl. consilier StîneaTimotei–doresc să stiu dacă se mai execută lucrarea de 

reparatiea trotuarului din faţa Bisericii Baptiste şi magazinul dl. Condurache. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – s-a stopat deocamdată lucrarea până se incep 

reparaţiile drumului judeţean deoarece se pare că o parte din trotuar aparţine de acest 

drum, avem adresă de la consiliul judeţean in acest sens. 

Dl. consilier Ciceu Adrian – dacă nu mai sunt intrebări supunem la vot 

amendamentul nr. 1 şi se aproba cu 13 voturi pentru, niciunul impotriva, nicio 

abtinere. 



Dl. consilier Ciceu Adrian - supunem la vot amendamentul nr. 2 şi se aproba 

cu 13 voturi pentru, niciunul impotriva, nicio abtinere. 

 

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.  161.   

          Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la avizarea Statului de funcţii din 

sectorul  extrabugetar pentru perioada 01.11.2019 – 01.11.2020 la Colegiul Tehnic 

“Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria. 

 

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.  162.   

 

Dl. consilier Ciceu Adrian– ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa 

inchisă. 
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