
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 28.11.2019 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.554.11.2019 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 14 consilieri, 

ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară, dl. consilier Ciceu Adrian 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. 

    (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. 
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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 noiembrie. 

          D-na consilier Niţu Monica-o propun pe d-na viceprimar Bratu Cristina 

D-na secretar  Tocoaie Gabriela – se supune la vot 

Se aprobă cu 14  voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 
D-na secretar Tocoaie Gabriela– d-na viceprimar Bratu Cristina aveţi 

cuvântul. 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Bună seara ! Declar şedinţa deschisă şi 

supun 

aprobării dumneavoastră :  

- procesul verbal din_31.10.2019. 

Vă rog să votaţi. 

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

 

D-na viceprimar Bratu Cristina – supun spre aprobare  ordinea  de zi: 

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 Tabacu Traian – doresc să fac o informare, aşa cum a apărut şi 

în presă pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate, la secţiunea comunicate, sunt 

declarat incompatibil pentru motivul că în perioada exercitării funcţiei de consilier 

local am încheiat contracte comerciale de prestări de servicii şi de executare de 

lucrări cu SC Parc Industrual, în cadrul căreia deţin funcţia de Şef Parc Industrial. 

  Am formulat un punct de vedere şi o să contest în instanţă această decizie, am 

fost asigurat că am şanse de câştig. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan -  doresc să ridic problema reţelei şcolare, consider 

că nu, numai comisia de învăţământ este responsabilă pentru aceasta, ar trebui să fie 

implicat întreg consiliul şi mai ales directorii de la cele două instituţii de învăţământ. 

Aş mai dori să ştiu dacă Primăria va organiza un eveniment cultural de Ziua 

României şi pe această cale vă anunţ că la Casa de Cultura se va organiza de către 

Clubul Copiilor un spectacol omagial, la care vă invit să participăm. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – metodologia privind aprobarea retelei 

scolare prevede că aceasta atributie cade în sarcina consiliului local, directorii nu au 

ce să spună, cel mult propunerea noastră să fie analizată în consiliul de administratie 

al şcolilor. Iar proiectul reţelei şcolare l-a propus intotdeauna comisia de învăţământ. 

Dl. consilier Lup Alexandru – consiliul local functionează în comisii de 

specialitate asa cum proiectele sunt repartizate si discutate mai întâi în comisiile de 

specialitate, consider oportun ca acest proiect să vină din partea comisiei de 

învăţământ, eu nu mă opun ca reteaua şcolară să fie discutată într-o sedinţă a 

consiliului local dar nu găsesc decât că acest lucru ar duce la discuţii interminabile, 

consiliul şi-a spus punctul de vedere legat de menţinerea reţelei in forma existentă. 

D-na Saftiuc Adriana – aş avea două probleme, bara de sprijin de la 

policlinică a fost o perioadă desprinsă din perete iar acum nu mai este deloc iar becul 



de pe hol, este cu senzor şi luminează foarte slab. Trebuie să traversezi holul ca să se 

aprindă acel bec ceea ce nu este  normal, m- am oferit chiar să achit eu costurile 

pentru consumul acestuia, am spus şi domnului primar acest lucru. În aceea clădire 

mai este echipajul de la salvare care trebuie în cazul unei urgenţe să traverseze holul 

pe întuneric. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vom verifica ce s-a întâmplat cu bara de 

sprijin iar legat de bec s-a considerat că este o soluţie oportună având în vedere că 

acel bec nu era stins pe timpul nopţii, vom analiza altă alternativă. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu doresc să ridic problema câinilor cu stăpân, 

de această dată, avem regulamente care nu le punem în aplicare. Pe zona verde din 

centru se plimbă persoane cu câini şi nu strâng mizeria după aceştia, apoi vin 

copilaşii de la grădiniţă şi şcoală şi se joacă prin frunze riscând să intre in fecalele 

lăsate de câini. Să găsim o posibilitate de a restricţiona plimbarea câinilor pe zona 

centrală.  

Apoi doresc să vă urez tuturor  un călduros ”La multi ani”! de Ziua de 1 

Decembrie. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – avem regulament în acest sens, doar 

trebuie aplicat. Iar pentru restrictionarea zonei vor putea fi montate plăcute in acest 

sens. 

Dl. consilier Smădu Octavian – se apropie iarna si doresc să mă asigur dacă 

s-a achizitionat carburant şi materialele necesare  pentru iarna. 

Apoi, zilele trecute am găsit pe internet un interviu al ambasadorului Georgiei, 

foarte frumos. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – au fost achizitionate toate materialele 

necesare. 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să mă informaţi cine este persoana 

desemnată să verifice corectitudinea declaraţiilor care stau la baza stabilirii 

impozitului pe teren si construcţii, deoarece am cunoştinţă că există cazuri în care 

persoanele nu declară corect suprafeţele plătind un impozit mai mic ceea ce duce la 

prejudicierea bugetului. Doresc informare scrisă. 

Legat de câini prin regulament stăpâni au obligaţia să declare acesti câini, 

doresc informare şi in acest sens. 

Becurile de pe str. Aleea Uzinei nu funcţionează în proporţie de 60%, rog 

executivul să remedieze această deficientă şi această stradă face parte din oraş. 

Faţadele unor clădiri de pe strada Eminescu sunt într-o stare jalnică, văg să se 

ia măsuri. 

Apoi doresc o informare privind gradul de colectare al impozitelor şi taxelor 

locale. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- legat de declaraţiile care stau la baza 

stabilirii impozitului pe teren si construcţii, acestea se fac pe baza documentelor 

justificative, respectiv contract de vânzare – cumpărare, extrase de carte funciară. În  

cazuri justificate se poate face control din oficiu. Dacă ştiţi cazuri concrete, vă rog să 

le aduceţi la cunoştiinţă şi vom acţiona în consecintă, noi nu avem cunoştinţă despre 

asemenea cazuri. 

 Legat de faţada clădirilor, în cazul în care proprietarii  nu se conformează se va 

putea aplica un impozit mai mare. 



 Cu privire la numărul câinilor, nu avem o inventariere a acestora, este foarte 

greu de realizat având în vedere că proprietarii cânilor nu vin să  declare din oficiu, o 

să  informăm câţi figurează  înscrişi. 

 Dl. consilier Stanea Daniel – legat de terenuri, cazul domnului Notar după 

câte ştiu nu s-a rezolvat. 

  

 

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

 

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a 

preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată ale 

Or.Victoria pentru care se va constitui un drept de superficie directă fără licitaţie 

publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului 

sau cu acordul acestuia conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.    

 
Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – eu consider că aici este vorba de două aspecte, în 

ceea ce priveste terenurile din faţa blocurilor, solicitările privind extinderea cu 

balcoane şi terenurile solicitate în cazul proprietarilor de case unde consider că ar 

trebui alt tarif, adică să se plece de la tariful la care a achiziţionat terenul prin licitaţi 

publică. Tarifele trebuie diferenţiate şi pe zona veche şi zona nouă a oraşului. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi avem orasul  împărţit pe zone de la 

zona A la D şi nu zona nouă şi zona veche. Ceea ce spuneţi dvs. nu se poate aplica 

deoarece este vorba de superficie nu de vânzarea terenului. 

Dl. consilier Miclea Ioan – la solicitarea proprietarului terenul va fi dat în 

superficie dar dacă se doreşte cumpărarea acestuia după ce a obţinut acest drept,  

vânzarea se va face în baza unui raport de evaluare. 

 Dl. consilier Dobrilă Ioan – eu am exprimat o parere de a mea, asa ar fi corect 

să se procedeze, să fie tarife distincte. 

Dl. consilier Miclea Ioan – vă rog să aveţi în considerare că este vorba de 

superficie şi nu vânzare. 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.176. 

 
  Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a 

nivelurilor tarifelor percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate publică şi 

privată ale Or.Victoria. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Badea Costică –  doresc să formulez un amendament şi anume: 

creşterea tarifelor cu 1 euro /fiecare categorie. 



Dl. consilier LupAlexandru – nu cred că mărirea tarifului se justifică 

deoarece nu avem solicitări nici la aceste tarife. 

D-na viceprimar Bratu Cristina –  supunem la vot amendamentul şi se 

votează cu 3 voturi pentru, 5 abţineri şi 6 împotrivă. 

 

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. 177. 
 

           Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a 

preţurilor unitare de vânzare/superficie (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate 

privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii. 

 

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 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 178 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a valorilor 

euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public 

şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele 

contabile 

 

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. 179. 

 

Proiect de Hotărâre nr.5 - Cu privire la aprobarea  pentru anul 2020 a preţului 

reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele 

de comunicaţii electronice. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Lup Alexandru – având în vedere că electrica este o societate 

puternică doresc să propun un amendament privind ridicarea tarifelor de la : 

- 0.60 la 0,65 euro 

- 0,80 la 0,85 euro 

Dl. consilier Badea Costică – sunt de acord cu dvs. de aceea propun o crestere 

mai mare, respectiv : 

- de la 6,60 la 1,5 euro 

- de la 0,80 la 2 euro 



Dl. consilier Miclea Ioan – eu propun o crestere de 40%, tarif rotunzit, 

respectiv: 

- de la 0,60 la 0.85 euro 

- de la 0,80 la 1,15 euro 

D-na viceprimar Bratu Cristina – se supune la vot primul amendament şi se 

votează cu 1 pentru, 13 abţineri.  

Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi, se trece la al doilea 

amendament şi se votează cu 1 pentru, 13 abţineri.  

Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi, se trece la al treilea 

amendament şi se votează cu 13 pentru, 1 abţinere.  

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul aprobat şi se adoptă  cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 180. 
 

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la stabilirea chiriilor în euro/mp/lună pentru 

spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Badea Costică – propun majorarea tarifului cu 10% 

D-na viceprimar Bratu Cristina – se supune la vot amendamentul şi se 

votează cu 3 pentru, 11 abţineri. Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de 

voturi 

 

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

cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 181. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare şi primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 523 

mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Oraşului Victoria în domeniul privat al 

Statului Român. 

 

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. 182. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8 – Cu privire la aprobarea dezmembrării terenului de 10 

mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.18/1  care face parte din suprafaţa de 20.289 mp 

înscris în CF 100559 nr.cad.125/1/1/1/1/2/2/2 ce aparţine proprietăţii private a 

Or.Victoria şi întocmirea unui raport de evaluare a terenului. 

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. 183. 

 

Proiect de Hotărâre nr.9 – Cu privire la aprobarea încetării contractului de 

concesiune nr.17056/260RC/10.10.2018 încheiat între Or.Victoria şi Lupşor Laura-

Mihaela având ca obiect concesionarea directă şi încheierea contractului de 

concesiune pentru spaţiul în suprafaţă de 29,97 mp compus din 5(cinci) camere, 

înscris în CF 100031-C1-U1 nr.cad 100031-C1-U1, situat în str.Policlinicii nr.14, cu 

destinaţia cabinet medicină de familie cu d-na dr.Lupşor Laura-Mihaela, în baza unui 

acord de încetare. 

 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – îşi exprimă nemulţumirea şi solicită informaţii 

privind motivul pentru care se doreşte încetarea contractului şi solicitarea de 

închiriere a aceluiaşi spaţiu aflată în discuţie la sectiunea diverse. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – explică faptul că doamna Lupşor doreşte 

să înceapă activitatea medicală şi la Victoria, iniţial a fost în negocieri pentru 

preluarea pacienţilor de la dl. Băiulescu dar acest plan nu a funcţionat. Deoarece 

spaţiul respectiv necesită investiţii foarte mari, iar d-na doctor nu ştie dacă are 

pacienţi suficienţi doreşte închirierea spaţiului.  Investiţiile s-ar putea deduce şi se 

aduce un plus valoare imobilului, care rămâne proprietarului. 

Dl. consilier Lup Alexandru – susţine argumentele expuse şi atrage atenţia că 

obiectul proiectului în discuţie este încetarea acestuia. 

 

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. 184. 

 

Proiect de Hotărâre nr.10 - 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 11 voturi pentru, 2 împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr. 185. 

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi 

cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul 

Victoria aferente semestrului I al anului scolar  2019/2020 la Liceul Teoretic 

”I.C.Drăguşanu” Victoria. 



 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Badea Costică – propune amanarea proiectului deoarece nu 

reiese cine primeşte bursă, argumentând că trebui să existe anchete sociale şi mai 

multe informaţii despre elevi. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – spune că metodologia este respectată, 

aceste burse se stabilesc în cadrul consiliului de administraţie şi că se pot solicita 

informaţiile dorite de la şcoli. 

 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – supune amendamentul formulat şi se 

votează cu 1 pentru, 13 abţineri, amendamentul nu a întrunit numărul necesar de 

voturi fiind respins. 

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. 186. 

 

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

Consiliului Local nr. 187. 

 
                                                           III. –DIVERSE 

 

1. Adresa nr. 17217/18.11.2019 cu obiectul : răspuns la adresa nr. 

1136/14604/01.10.2019 transmisă de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov. 

S-a luat la cunoştinţă. 

2. Adresa  doamnei Lupşor Laura Mihaela cu dom în Bucureşti, str.Aleea 

Tebea, nr.4, bl.D10,sc.A,et.3, ap.12, sector 4, prin care solicită închirierea spaţiului 

de 29.97 mp situat in imobilul din str. Policlinicii nr.12. 

Consiliul local propune iniţierea unui proiect de hotărâre în vederea închirierii 

prin licitaţie publică a spaţiului menţionat. 
 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina  – având în vedere că ordinea de zi este 

epuizată declar şedinta închisă. 
 

PREŞEDINTE,                                                             SECRETAR, 
      BRATU CRISTINA                                         TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 


