
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 19.12.2019 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 ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.673/12.12.2019 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 13 consilieri, 

ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară, lipseşte motivat d-na Bratu Cristina şi dl. 

consilier Ciceu Adrian. 

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 – Preşedinte de şedintă al lunii decembrie este 

dl. Dobrilă Ioan  căruia îi acordăm cuvântul. 

 

Dl. consilier Dobrilă Ioan –  Buna ziua ! Declarăm şedinţa deschisă. 

Se supun la vot   următoarele procese verbale : 

-procesul verbal din data de 28.11.2019 

Vă rog să votaţi. 

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

-procesul verbal din data de 10.12.2019 

Vă rog să votaţi. 

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

            Se supune la vot  suplimentarea  ordinii de zi cu următoarele proiecte de 

hotărâre şi adrese: 
 

Proiect de Hotărâre nr.4 -Privind modificarea art 2 din HCL nr. 137/25.07.2019 

pentru modificarea art.2 din HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea şi completarea 

titlului, preambulului şi art 1 şi 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea 

de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor 

Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă. 

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ pentru anul 2020-2021 care va funcţiona în oraşul Victoria 

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a  

obiectivului de investiţii ”P.T EXTINDERE REȚ EA CAMERE SUPRAVEGHERE 

VIDEO ORAŞ VICTORIA”. 
 

Solicitarea unui grup de cetăţeni ai oraşului Victoria, înregistrată cu nr. 

17413/20.11.2019. 
 

Vă rog să votaţi. 

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

            Se supune la vot   ordinea de zi : 

Vă rog să votaţi. 

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

 Dl. consilier Dobrilă Ioan  –trecem la primul punct al ordinii de zi întrebări şi 

interpelări : 

 

Dl. primar Cristian Gheorghe – având în vedere că suntem la sfârşitul anului 

doresc să vă mulţumesc pentru ajutorul acordat şi sperăm ca în continuare proiectele pe 

care le vom propune să fie în folosul comunităţii şi să aducă prosperitate oraşului. Vă 

urez sănătate şi Dumnezeu să ne ajute în noul an. 

Dl. consilier Lup Alexandru – doresc să vă felicit cu ocazia sărbătorilor care se 

apropie, să felicităm executivul pentru proiectele de hotărâre pe care le-a propus, 



colaborarea a fost foarte bună, iar eu spun că întotdeauna  contradictiile duc la rezultate 

bune. Sărbători fericite domnule primar, d-nă secretar şi dragi colegi consilieri locali. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – vă mulţumim din suflet. 

Dl. consilier Badea Costică – profit de prezenţa domnului primar să spun că pe 

str. Aleea Uzinei, aproximativ 75% nu merge iluminatul, de aproape o lună şi ceva. 

Si a doua intrebare, am trimis şi pe telefonul dvs. mesajul, cei de la Făgăraş au 

reuşit să recupereze datoriile de la uzina specială, ar trebui să fim şi noi mai fermi şi să 

recuperăm datoriile de la Pirochim. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – atunci când s-a realizat reţeaua electrică urma 

ca să primim 20 de becuri cu led ca să le schimbăm, aşteptăm să le aducă şi schimbăm 

lămpile cu totul. 

 Cu referire la Pirochim, am citit mesajul şi am fost surprins că nu ştiam cine l-a 

trimis. Problema este că cei care sunt în consiliul de administraţie nu au interes decât 

pentru plata salariilor şi asigurarea necesarului pentru întreţinere, dacă sunt sume 

suplimentare se vor achita, dar nu au interes pentru asta. În ultimii 3 ani ei nu mai 

generează datorii, acestea sunt de peste 3 ani, probabil că peste un timp o să se prescrie. 

Dl. consilier Badea Costică – prin proces se prelungeşte prescripţia. 

Dl. consilier  Stanea Daniel – vizavi de iluminatul public, am spus şi în şedinţa 

trecută de iluminatul public la garaje. Am şi eu un garaj în zona service-ului, ar trebui 

repus în funcţiune iluminatul eventual extinsă şi reţeaua de supravegere, poate şi o 

cameră instalată, nu umai acolo ci şi în celelalte zone unde există pericol de spargere. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – după cum ştiţi, în calitate de consilieri, 

iluminatul public se referă la strazi, nu la garaje sau gradini, am ajuns ca toţi să ceară 

ilumat şi în spatele blocurilor. Toate parcările sunt iluminate, garajele nu au fost 

iluminate, ca să facem acest lucru ar însemna ca la anul să cuprindem bani, să facem 

proiecte şi să iluminăm toate grădinile şi toate garajele. Nu există străzi propriu zise 

unde sunt garajele ci doar căi de acces. 

Dl. consilier  Stanea Daniel- dar noi plătim impozite şi taxe. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- în zonele în care sunt garaje nu sunt strazi sunt 

căi de acces, nu avem posibilitatea să iluminăm toate zonele din oraş, din punct de 

vedere al siguranţei cred că acesta se asigură prin intrarea pe care o are, materialul din 

care este construit sau poate că are un sistem de protectie.  

Nu am spus că acest lucru nu se poate face dacă se doreşte, propuneţi un proiect 

pentru iluminatul tuturor grădinilor şi a garajelor, fără supărare iluminatul public se 

referă la trotuare şi străzi. 

Dl. consilier  Stanea Daniel –am înţeles, site-ul primăriei a intrat în funcţiune? 

D-na secretar Gabriela Tocoaie – se lucrează încă, se încarcă date. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – dar nu se aşteaptă pănă sunt încărcate toate 

datele, se va putea viziona chiar dacă este doar 40 % funcţional, acesta a fost 

angajamentul. 

 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – având în vedere că nu mai sunt întrebări vom trece 

la ordinea de zi proiecte de hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la  aprobarea programului achiziţiilor 

aferente proiectului « Amenajare parc zona de locuinţe str.Pieţii şi str.Aleea Bujorului 

»cod SMIS 115941. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 



 

 

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. 189    .   

Proiect de Hotărâre nr.2  - 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 

 

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.  190   .   

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la transformarea contractului de comodat 

nr.7453/120RC/01.06.2016 în contract de de superficie directă cu titlu gratuit. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  191   .   

Proiect de Hotărâre nr.4 -Privind modificarea art 2 din HCL nr. 137/25.07.2019 

pentru modificarea art.2 din HCL nr.123/10.07.2019- pentru modificarea şi completarea 

titlului, preambulului şi art 1 şi 2 din HCL nr. 96/13.05.2019 -Cu privire la organizarea 

de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor 

Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbătorile de iarnă. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.192    .   

Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ pentru anul 2020-2021 care va funcţiona în oraşul Victoria 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

D-na secretar Gabriela Tocoaie – a venit avizul conform în forma dorită de noi 

şi atunci ne-am grăbit să intrăm şi cu proiectul de hotărâre. 

Dl. consilier Lup Alexandru – dacă lupţi ai şi şanse să câştigi, în al doilea rând 

comisia de învăţământ a făcut un referat foarte bun, bine documentat, se vede că a intrat 

în pâine. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- important este că fermitatea consiliului local a 

dus ca lucrurile să râmână neschimbate. S-ar putea ca în timp lucrurile să se schimbe dar 

trebuie să luptăm ca să rămână 2 unităţi de învăţământ cu personalitate juridică, 

respectiv grădiniţa cu şcoala generală şi liceul cu colegiul. 



 

 

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. 193    .   

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a  

obiectivului de investiţii ”P.T EXTINDERE REȚ EA CAMERE SUPRAVEGHERE 

VIDEO ORAŞ VICTORIA”. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl consilier Badea Costică – aş dori să-l întreb pe domnul primar ce strategie 

are, adică ce funcţionează din vechea reţea. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – din 32 de camere funcţionează 31 de camere, 

una este defectă dar se va repara şi mai urmează 32 de camere care se vor monta in 

parcuri şi intersecţii pentru a cuprinde întreg oraşul. 

S-a demonstrat că în aceasta perioadă răufăcători care au avut un comportament 

antisocial privind vandalizarea maşinilor şi a altor bunuri au fost prinşi cu ajutorul 

imaginilor surprinse de camere. Suplimentar s-au montat 3 camere la intrările din oraş 

pentru a surprinde numerele maşinilor care intră. 

Amplasarea camerelor s-a stabilit de către comisia de circulaţie din care fac  parte 

angajaţi ai Poliţiei Victoria. Se asigură vizualizarea oraşului aproximativ 80% , eu cred 

că va fi benefic şi vor scădea faptele antisociale.   

Dl consilier Badea Costică – a apărut un articol in care in anul 2010 

infractionalitatea în oraş era mult mai scăzută, să sperăm că vom ajunge tot acolo cu 

ajutorul camerelor. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – nu ştiu dacă vor scodea numărul infractiunilor 

dar vor putea fi prinşi făptaşi cu ajutorul acestora. 

Ati văzut că la diverse avem o adresă semnată de 76 de cetăţeni care semnalează 

faptul că sunt nemulţumiţi din punct de vedere al curăţeniei şi alte probleme pe care le 

ridică, eu cred că nici eu nici dvs. nu aruncăm hârti pe stradă, noi facem curăţenie 

dimineaţa şi la ora 12 când ies copii de la şcoală este haos, păi dacă nu ai arunca nu ai 

avea ce să aduni, camerele pot surprinde şi acest aspect, să vedem grupurile care fac 

pagube, mai ales că sunt deteriorate bancile şi coşurile de gunoi zilnic. 

 

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. 194    .   

                                                           III. –DIVERSE 

1.Informarea întocmită de Biroul impozite şi taxe locale. 

D-na secretar Gabriela Tocoaie- Fata de informarea depusă, s-a verificat 

situaţia parcărilor de pe str. Victoriei, aveţi aici harta, toate numerele inscrise corespund 

contractelor existente la noi iar din ce este liber pe hartă nu apare niciun număr inscris. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – legat de colectarea impozitelor, aş completa că 

Virometul a mai achitat 150 mii lei, deci în total are 500 mii în 3 luni. 



2. Solicitarea unui grup de cetăţeni ai oraşului Victoria, înregistrată cu nr. 

17413/20.11.2019. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan -Referitor la petiţia cetăţenilor, poate este bine să se 

organizeze, din cîte am observat nu sunt critici doar la adresa primăriei, sunt 

nemulţumiri exprimate. 

Dl. primar Cristian Gheorghe –cred că este benefic să avem o intrunire in sala 

de şedinte si fiecare să îşi spună părerea si să vedem ce putem corecta. Ati văzut şi legat 

de asigurarea ordinii de către poliţie, noi am făcut solicitare la IPJ dar nu avem atribuţii 

mai multe.  

Dl. Stânea a făcut un proiect pentru Poliţie Locală dar aţi văzut că în tară încep să 

se desfiinţeze pentru că nu se pot susţine. Eu nu am fost împotrivă dar de ce să nu 

plătească MAI-ul deoarece el are obligatia să menţină ordinea şi liniştea publică. 

Dl. consilier Lup Alexandru – asta este domnule primar de ce nu face ministerul 

reţeaua de supraveghere a oraşului că se folosesc de ea. Camerele necesită întreţinerea 

acestora. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – la dezbaterea publică sa-l chemăm şi pe 

comandant şi alte instituţii implicate si fiecare să-şi spună punctul de vedere. 

 

Dl. consilier Dobrilă Ioan– ordinea de zi fiind epuizată, declar şedinţa inchisă. 

 

 

 

 
              PREŞDINTE DE ŞEDINȚĂ                              SECRETAR   GENERAL, 

                         DOBRILĂ IOAN                                TOCOAIE GABRIELA LENUTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


