
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 10.12.2019 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe şedinţa  de îndată de astăzi.  

Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.671/10.12.2019 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 9 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. 

    (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 decembrie. 

Dl. consilier Ivan Adrian – îl propun de dl. consilier Dobrila Ioan 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – se supune la vot si se aproba cu 9 voturi 

pentru, nicio abtinere, niciunul împotrivă. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – buna seara ! Declar sedinta deschisă şi supun la 

vot ordinea de zi : 

Vă rog să votaţi. 

Se aprobă cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan- având în vedere că este o şedinţă de îndată nu 

avem avize şi vom intra cu dezbatrerea proiectului de rectificare. Dacă sunt discuţi. 
 

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

Oraşului Victoria pentru anul 2019. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – în linii mari, din sumele care sunt în plus 

sau alocat sume pentru proiectul Scoala după şcoală, s-au prevăzut sume pentru 

achiziţia de instinctoare, sume pentru festivalul Sf. Stefan, artificii şi pentru 

sărbătorile de iarnă. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – aş dori să ridic din nou problema  

iluminatului de la policlinică, consider că atâta timp cât sunt bani pentru artificii se 

poate găsi o soluţie şi pentru iluminatul holurilor de la acolo. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu am ştiut ca nu s-a rezolvat, o să mă 

ocup. 

Dl. consilier Badea Costică – pentru Ordinea si siguranţa populaţiei am văzut 

propuse sume, ce motivatie a fost pentru că, contractele cu firmele de pază au fost 

negociate. La învăţământ a rămas aceeaşi sumă, pentru funcţionare s-au mai tăiat 

sume. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – la acel capitol sunt cuprinse sumele pentru 

achizitia extinctoarelor. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – aş dori să fac o recomandare, centrul oraşului să 

fie împodobit mai frumos, sunt instalaţii care nu mai functionează. 

D-na viceprimar Bratu Cristina –am văzut şi eu, acestea se vor inlocui sau 

repara. Si noi ne-am dori să avem posibilitatea de a amenaja altfel, dar din păcate 

anul acesta nu am cumpărat instalaţii noi, am folosit doar ce am avut din anii trecuţi. 

După cum ştiţi am reuşit să funcţionăm anul acesta, dar banii au fost puţini. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – dacă nu mai sunt discuţii supunem la vot 

proiectul. 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută şi se adoptă  cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 188. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – declar sedinta închisă. 
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