
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 31.10.2019 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 extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.505/24.10.2019 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., restul urmînd să sosească, d-na consilier 

Pasere Alexandrina lipseşte motivat. 

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. 

          D-na viceprimarBratu Cristina-îl propun pe dl. consilier Ciceu Adrian 

D-na secretar  Tocoaie Gabriela – se supune la vot 

Se aprobă cu 14  voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 
D-na secretar Tocoaie Gabriela–dl. consilier Ciceu Adrian aveţi cuvântul. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian- Bună seara ! Declar şedinţa deschisă şi supun 

aprobării dumneavoastră :  

- procesul verbal din_26.09.2019. 

Vă rog să votaţi. 

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

- procesul verbal din_24.10.2019. 

Vă rog să votaţi. 

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

 

Dl. consilier BadeaCostică – propun suplimentarea ordinii de zi cu informarea d-nei 

secretar pentru a putea fi discutată la diverse. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian– supun spre aprobare  suplimentarea ordinii de 

zi cu următoarea informare: 

 

Informarea secretarului oraşului Victoria, ne. 16307/30.10.2019 privind 

prevederile Codului administrativ – reprezentarea in instanţă a UAT-ului. 

Vă rog să votaţi. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian– supun spre aprobare  ordinea  de zi cu 

suplimentarea aprobată: 

Vă rog să votaţi. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

    Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI  ŞI  INTERPELĂRI 

 

Dl. consilier Stanea Daniel – doresc să ştiu cum funcţionează iluminatul 

public, cu senzor de lumină sau cu ceas? Deoarece se sting greu. 

Dl. primar Gheorghe Cristian – funcţionează cu senzor de lumină, nu sunt 

foarte performanţi ca să se stingă la prima rază de lumină, am considerat că este o 

soluţie mai buna faţă de ceas deoarece acesta trebuia reglat tot la 2 săptămâni. 

Dl. consilier Stanea Daniel – am văzut că Aleea este foarte frumos iluminată, 

cred că ar trebui intreaga str. Aleea Uzinei să fie iluminată aşa, sunt tot lămpile acelea 

vechi. 



Dl. primar Gheorghe Cristian –urmează să fie făcute, am vorbit cu Dan 

Munteanu de la Purolite, vine cu o sponsorizare de 20 de lămpi şi le schimbăm pe 

toate de acolo. 

Dl. consilier Smădu Octavian – dacă lămpile de pe Promenadă mai sunt in 

garanţie, că nu mai prea funcţionează. 

Dl. primar Gheorghe Cristian –lămpile sunt in garanţie ca materiale dar după 

montare sau schimbat de 3-4 ori, până când firma a spus că nu poate să le schimbe de 

câte ori se distrug. 

In partea de jos am montat lampioane cu sticlă care nu se sparge, pe viitor vom 

ridica iluminatul pe stâlpi din metal, la 6 m şi atunci posibilitatea de ale distruge este 

mai mică. 

Am fost astăzi şi la intersecţia de la Policlinică, s-a strâns din nou apă dar nu 

aşa multă, s-a găsit soluţia ca atunci când facem ridicarea de capace vom monta 

rigole prefabricate şi atunci apa se va duce pe stradă în jos. 

Dl. consilier Badea Costică – am două intrebări adresate executivului, prima 

legat de colectarea datoriilor din taxe şi impozite locale, la şedinţa trecută ne-a spus 

dl. primar de Viromet, nu am înţeles exact valoarea şi dacă la celelalte societăţi s-a 

acţionat cu măsuri de recuperare. 

A doua înterbare este dacă executivul s-a ocupat de pregătirea pentru iarnă şi 

dacă este încheiat contract cu societatea care va asigura deszăpezitul. 

Dl. primar Gheorghe Cristian – asa cum aţi citit şi în informare în fiecare 

lună o să ne vireze SC Purolite 200.000 lei în contul datoriilor pe care le are SC 

Viromet. 

Cu SC Pirochim suntem în litigiu pentru recuperare, după cum ştiţi de 3 ani 

sunt scutiţi pe clădirile şi terenurile care intră pentru apărare. 

Dl. consilier Badea Costică –dar nu mai au pădure? 

Dl. consilier Miclea Ioan – partea de pădure a luat-o Virometul, partea dinspre 

poligon şi Parcul industrial este a Virometului, restul face parte din apărare. 

Dl. primar Gheorghe Cristian –referitor la a doua întrebare, nisipul a intrat 

78 mc din 80 mc, avem sarea care intră în această săptămână iar firma care asigură 

este SC Ecosistem SRL. Factura se plăteşte pe comanda care o facem noi. 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zii – PROIECTE DE HOTĂRÂRI 

 

Proiect de Hotărâre nr.1- privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Consiliului Local Victoria, judeţul Braşov 

 
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Lup Alexandru – am avut discuţii şi cu d-na secretar, nu a avut 

un regulament cadru, probabil aţi adaptat regulamentul vechi la noile prevederi. 

Secretar Tocoaie Gabriela – am adaptat regulamentul după prevederile 

Codului administrativ. 

Dl. consilier Lup Alexandru –am avut discuţii şi la comisie, ca un regulament 

provizoriu sunt de acord, dar ca un regulament de funcţionare este prea general, ar 

trebui scrise lucrurile în amănunt după care funcţionăm noi. 



Sigur că legea este generală dar fiecare oraş are tipicurile lui, vă dau ca 

exemplu, lucru in comisii, trebuie să existe o singură şedinţă de comisie? Când are 

loc şedinţa consiliului local, ultima joi din lună, se scrie acest lucru, apoi nu am văzut 

şedinta de îndată, nu mai facem aceste şedinţe? 

Se vorbeste de proces verbal al sedinţelor de comisii, în consiliile vechi făceam 

acele procese verbale care se scria fiecare ce a spus, aceste lucruri trebuie scrise, 

adaptate la situaţia noastră. 

De acest regulament se ocupa comisia juridică şi era o şedinţă specială pentru 

aceasta. Legea nr. 215 nu mai este valabilă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – nu este aşa in regulamentul vechi, aşa s-a 

stabilit, uni stau o lună sau 6 luni. Haideţi să-l luăm pas cu pas şi să-l completăm. 

Secretar Tocoaie Gabriela – este maxim 3 luni.  În Legea nr. 215/2001 mai 

sunt valabile doar articolele legate de constituirea consiliului local, până în momentul 

în care vor fi alegeri în 2020, la aceste alegerile este o altă procedură, mandatul 

fiecărui consilier local fiind validat de către judecătorie. 

Legat de şedinţa de îndată, este prevăzută şi această şedinţă, legat de procesele 

verbale ale comisiilor de specialitate, nu am avut niciodată procese verbale de la vreo 

şedinţă de comisie, aceste procese au fost prevăzute atât de legislaţia veche cât şi de 

cea nouă. 

Dl. consilier Miclea Ioan – faţă de regulamentul vechi desfăşurarea şedinţelor 

, cu amendamente, nu am găsit, nu ştiu poate nu am observat. 

Secretar Tocoaie Gabriela – este şi acest lucru prevăzut. 

Dl. consilier Lup Alexandru - eu am semnalat aceste lucruri, dacă consiliul 

local le ia în seamă e bine, dacă nu e iarăşi bine, nu sunt în potriva acestui regulament 

pe care l-aţi prezentat, dar dacă îl considerăm provizoriu până la apariţia unui 

regulament cadru sau pănă la stabilirea unor particularităţi. 

Secretar Tocoaie Gabriela – în codul administrativ este prevăzut un termen 

de 90 de zile pentru aprobarea Regulamentului de organizare a Consiliului local, tot 

în cod se vorbeşte de un regulament cadru, de la prefectură ne-a atenţionat că o să 

depăşim acest termen si că nu o să apară aşteptatul regulament cadru. Dacă se 

consideră necesar mai lucrăm la el, procedura este prevăzută, comisiile de asemenea, 

anexele necesare. Eu consider că toate situaţiile sunt prevăzute. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – haide-ţi să facem altfel, respingeţi proiectul 

şi comisia juridică se să pronunţe asupra lui. Când vor apărea normele de aplicare 

sugur vom schimba şi adapta acest regulament. 

 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.163. 

 
  Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acordul Consiliului Local Victoria în 

vederea schimbări destinaţiei imobilelor  terenuri în suprafaţă de 355 mp înscris în 

CF 100759 nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/34/nr.cad.21/34 şi 375 mp în CF 100760 

nr.topo.95/I2/1/1/1/1/1/1/1/35/nr.cad.21/35 - situate în Or.Victoria, str.Toamnei nr.8, 

din „terenuri cu destinaţia construcţie spaţiu comercial”  în „terenuri cu destinaţia 

construcţie locuinţă”. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 



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

 

Dl. consilier Badea Costică – cred că schimbarea destinaţiei nu este corectă 

deoarece în aceea zonă s-a gândit existenta unui spaţiu comercial şi spun că este bine 

şi schimbarea destinaţiei ar dezavantaja pe cel care si-ar dori să descidă un spaţiu 

comercial. S-a mai aprobat schimbarea destinaţiei dar mixt, locuinţă şi comercial. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – nu trebuie să aşteptaţi ceva de la mine, PUZ-

ul, este cel care a cumpărat a ştiut ce cumpără iar care a vândut ce vinde. Important 

este că dvs. puteţi schimba destinaţia, aşa cum aţi mai procedat, schimbarea PUZ-ului 

presupune costuri, deloc neglizabile şi pentru aceasta s-ar putea să fie descurajat. S-

au mai schimbat şi destinaţie totală. 

Dl. consilier LupAlexandru – aşa cum s-a vorbit şi la comisie schimbarea 

poate fi aprobată de consiliul local, dar această  schimbare se face în funcţie de 

solicitările oamenilor, pentru că dacă a fost prevăzut spatiu comercial, a fost cerut tot 

de noi. Dar dacă nu există interes pentru comert ci pentru locuinţă, noi pentru cetăţeni 

suntem aici, aceasta este pozitia noastră. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – eu vin cu o completare, pe colt cu strada 

Gării tot spaţiu comercial este. Acele terenuri nu au fost vândute cu clauze clare 

legate de obligaţia de a construi. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – am şi eu un punct de vedere, prin 

schimbarea destinaţiei la bugetul local se pierde, deoarece spaţiile comerciale plătesc 

impozite şi taxe mai mari. Dacă se vrea schimbarea se poate păstra mixt, pentru că 

bugetul local pierde. 

 

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. 164. 
 

Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea actului adiţional nr.2 la 

contractul nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a serviciului 

public de salubrizare pe raza unităţilor  administrativ teritoriale membre în Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu referire la modificarea Anexei nr.5 la 

contractual de delegare. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută şi se adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 165 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- privind participarea UAT Oraşul Victoria la 

constituirea ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA" ITI 

Microregiunea Ț ara Făgăraşului",  

 

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, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 166. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5 -.Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor 

pentru naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic 

”Dr. Al. Bărbat” Victoria şi Liceul Teoretic ”I.C. Drăguşanu” 

 

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. 167. 
 

Proiect de Hotărâre nr.6 -Cu privire la aprobarea organigramei şi a statului 

de funcţii al aparatului de specialitate al primarului Oraşului Victoria 

 

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, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 168. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7 – pentru completarea cap.VI –dispoziţii finale, art. 

19 din Regulamentul prevăzut în Anexa  HCL-ului nr. 23/31.01.2019 -privind 

stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit 

infracţiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii,ca obligaţie stabilită 

de către instanţa de judecată 

 

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, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 169. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8 – Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare 

şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Casei de Cultură Victoria 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Ciceu Adrian – la acest proiect trebuie să facem propuneri. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – recomandarea ar fi ca în comisia de evaluare 

să fie un membru din comisia de cultura. 



Dl. consilier Ciceu Adrian – pentru membru in comisia de evaluare avem 

următoarele propuneri: 

- Smădu Octavian 

- Lup Alexandru 

- Saftiuc Adriana 

Dl. consilier Ciceu Adrian – pentru membru supleant  in comisia de evaluare 

avem următoarele propuneri: 

- Miclea Ioan 

Dl. consilier Ciceu Adrian – pentru membru in comisia de contestaţii avem 

următoarele propuneri: 

- Urdea Gheorghe 

Dl. consilier Ciceu Adrian – pentru membru supleant  in comisia de contestaţii 

avem următoarele propuneri: 

- Dl. Ciceu Adrian 

Dl. consilier Ciceu Adrian – în urma analizării voturilor avem următorul rezultat: 

- Smădu Octavian -  2 voturi pentru, 12 împotrivă 

- Lup Alexandru   - 8 voturi pentru, 6 împotrivă 

- Saftiuc Adriana   - 4 voturi pentru, 10 împotrivă 

Având în vedere că dl. consilier Lup Alexandru a întrunit cel mai mare număr de 

voturi  va face parte ca membru în comisia de evaluare. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian – în urma analizării voturilor avem următorul rezultat: 

- Miclea Ioan -13 voturi pentru , 1 impotrivă 

Se constată că s-a intrunit numărul de voturi. 

Dl. consilier Ciceu Adrian – în urma analizării voturilor avem următorul rezultat: 

- Urdea Gheorghe – 14 voturi pentru 

Se constată că s-a intrunit numărul de voturi. 

 

Dl. consilier Ciceu Adrian – în urma analizării voturilor avem următorul rezultat: 

- Dl. Ciceu Adrian- 14 voturi pentru 

Se constată că s-a intrunit numărul de voturi. 

 

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. 170. 

 

Proiect de Hotărâre nr.9 – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a 

bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2019. 

 

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

Consiliului Local nr. 171. 

 



Proiect de Hotărâre nr.10 -. privind aprobarea documentaţiei tehnice a 

obiectivului de investiţii ”P.T EXTINDERE REȚ EA DE ILUMINAT PUBLIC 

ORAŞUL VICTORIA, PARCURI 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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 172. 

 

Proiect de Hotărâre nr.11 -. privind aprobarea documentaţiei tehnice a 

obiectivului de investiţii ”P.T şi D.D.E LUCRĂRI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

GRĂDINIȚĂ 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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 173. 

 

Proiect de Hotărâre nr.12 -. Pentru modificarea art.1 din HCL nr. 85 

/13.05.2019cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii 

“Drumul icoanei pe sticlă” –Ediţia a XIV –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii  

Împaraţi Constantin si Elena 

 

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. 174. 

 

Proiect de Hotărâre nr.13 -.privind aprobarea depunerii şi implementării de 

către  UAT Orasul Victoria a proiectului  ”CRESC”, 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 

 



Dl. primar Cristian Gheorghe – încercăm să depunem noi proiectul, deoarce 

Colegiul nu a dorit, era vorba doar de semnarea cererii  pentru care trebuia semnătură 

electonică. 

Dl. consilier Stînea Timotei – doresc să întreb dacă s-a rezolvat problema 

minorităţii rome. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – nu ne solicită statistic, se declară prin 

declaraţia lor. Dacă nu avem conditii proiectul nu se aplică, dar acest lucru nu 

presupune costuri. 

Dl. consilier Stanea Daniel – cine o să fie angajat la această creşă? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pe POCU se finanţează servicii, se vor 

finanţa cursuri de calificare pentru persoanele interesate, iar apoi se pot face angajări. 

Dl. consilier Smădu Octavian – dacă câstigăm proiectul, unde va fi locaţia? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – la internatul de la Colegiul tehnic, are 

suficient spaţiu pe parter. 

 

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

cu 11 voturi pentru, unul împotrivă (dl. stînea Timotei), 2 abţineri, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr. 175. 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1. Adresa nr. 1136/14604/01.10.2019 transmisă de Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Braşov. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – adresa este neclară, ce vor să unească? Spun 

de cele două licee dar de fapt uneşte şi grădiniţa şi scoala generală şi fac un singur 

centru, ceea ce nu este corect. Eventual să rămână grădiniţa cu şcoala generală şi 

liceele impreună, altfel cel puţin 20 locuri de muncă dispar. 

Chiar am rugat secretara să trimitem o adresa în numele meu in care să spun că 

ne solicită un punct de vedere dar ulterior nu ţin seamă de el. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi propunem reteaua şcolară şi pentru 

aceasta propun ca in comisia de învăţământ să se discute această problemă. 

Dl. consilier Lup Alexandru – să propunem aceeaşi reţea ca anul trecut. 

Consiliul susţine propunerea domnului consilier. 

 

2. Adresa  d-lui Suciu Gheorghe cu domiciliul în oraşul Victoria, 

str.Grădinarilor, bl.1, ap.3, prin care solicita informatii privind baza legala avuta la 

HCL nr. 156/2019. 

Consiliul isi menţine punctul de vedere exprimat in sedintele trecute. 

 

3. Informarea secretarului oraşului Victoria, ne. 16307/30.10.2019 privind 

prevederile Codului administrativ – reprezentarea in instanţă a UAT-ului. 

Consiliul stabileşte ca în dosarul nr. 1293/226/2019, la termenul din  

06.11.2019  judecata să fie făcută  în lipsa s-a. 

 

Dl. consilier Ciceu Constantin Adrian – având în vedere că ordinea de zi este 

epuizată declar şedinta închisă. 
 

PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR, 
CICEU CONSTANTIN ADRIAN                             TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 


