
                                                                       
 

 

PROCES   VERBAL 

 

 

Încheiat azi 27.02.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

          Având în vedere Dispoziția nr.364/24.07.2019 cu privire la  preluarea 

atribuţiunilor de serviciu ale d-nei Tocoaie Gabriela Lenuța – secretar general al 

Or.Victoria  pe perioada concediului de odihnă, concediu medical, învoiri, delegaţii  

sau în alte situaţii precum și art.2 din Dispoziția nr.103/25.02.2020 cu privire la  

acordarea concediului de odihnă d-nei Tocoaie Gabriela Lenuța – secretar general al 

Or.Victoria, dispoziții prin care atribuţiunile de serviciu ale secretarului  vor fi 

preluate de d-nul Urian Nicolae – șef ADP și în consecință de cauză participă la 

ședința ordinară a consiliului local din data de 27.02.2020    

  Dl. Urian Nicolae - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom începe 

ședința  ordinară de astăzi.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.98/20.02.2020  iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

La ședința Consiliului Local se constată prezența unui număr de 15 consilieri 

din totalul de 15 consilieri,  ședința fiind legal constituită. 

Conform art.228 din  Ordonanța de urgență 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. 
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    (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. 

 

     Dl. Urian Nicolae –  președinte de ședință este dl. consilier Lup Alexandru. 
 

      Dl. consilier Lup Alexandru – Bună ziua ! declar ședința deschisă. 

      Dl. consilier Lup Alexandru – Având în vedere faptul că se solicită completarea 

proiectului de hotărâre cu privire la ordinea de zi a ședinței, respectiv cu următoarele 

proiecte de hotărâre : 

       Proiect de Hotărâre nr.16 – cu privire la aprobarea contractului de parteneriat în 

vederea organizării evenimnentului cultural –Premiera de Gală a filmului ”Între chin 

și amin” 

       Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la exprimarea acordului Consiliului Local 

Victoria în vederea încheierii unui Acord între UAT VICTORIA și UAT UCEA, 

pentru delimitarea pe o porțiune limitată, a teritoriului administrativ dintre UAT 

Victoria și UAT Ucea, respectiv stabilirea zonelor administrative în care urmează să 

fie încadrate terenurile înscris în CF  108125 Ucea, CF nr. 100224 Victoria și CF 

nr.100041 Victoria, precum și inițierea demersurilor necesare. 

     D-na viceprimar Bratu Cristina – propune suplimentarea ordinii de zi cu cu cele 

două proiecte de hotărâre. 

    Dl. consilier Lup Alexandru- supune la vot amendamentul propus de d-na 

viceprimar Bratu Cristina - completarea proiectului de hotărâre cu privire la ordinea 

de zi a ședinței respectiv cu următoarele proiecte de hotărâre : 

       Proiect de Hotărâre nr.16 – cu privire la aprobarea contractului de parteneriat în 

vederea organizării evenimnentului cultural –Premiera de Gală a filmului ”Între chin 

și amin” 

       Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la exprimarea acordului Consiliului Local 

Victoria în vederea încheierii unui Acord între UAT VICTORIA și UAT UCEA, 

pentru delimitarea pe o porțiune limitată, a teritoriului administrativ dintre UAT 

Victoria și UAT Ucea, respectiv stabilirea zonelor administrative în care urmează să 

fie încadrate terenurile înscris în CF  108125 Ucea, CF nr. 100224 Victoria și CF 

nr.100041 Victoria, precum și inițierea demersurilor necesare. 

          Amendamentul propus se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o 

abținere. 

      Dl. consilier Lup Alexandru – supune la vot proiectul de hotărâre nr.1- 

Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria 

din data de 27.02.2020 cu amendamentul propus și aprobat și se aprobă cu 15 voturi 

pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.24 

 



        Dl. consilier Lup Alexandru - Se trece la primul punct al ordinii de zi 

întrebări și interpelări. 

Dl. consilier Stînea Timotei – la ședința ordinară din luna ianuarie am 

solicitat să fiu informat în scris cu următoarele probleme: 

          - Situația cu privire la transportul local, borderoul cu persoanele care 

beneficiază de gratuități și gratuitățile acordate, nr. de legitimați acordate veteranilor 

de război, deținuților politici, etc precum și două facturi cu privire la sumele 

decontate. 

         -  Situația cu privire la persoanele cu grad de handicap și ce drepturi au acestea.  

           Față de aceste solicitări, am primit informartea cu privire la transportul local, 

respectiv listele cu persoanele care beneficiază de gratuități ( pensionari, veterani de 

război, persoane cu grad de handicap, etc.) pe transportul local precum și două facturi 

cu privire la sumele decontate.Am primit facturile din luna decembrie 2019 și 

ianuarie 2020 deși am cerut pentru linile martie și noiembrie 2019. 

             Dl. Urian Nicolae - șef birou ADPP- față de solicitarera formulată de 

dl.consilier local Stînea Timotei Valentin în ședința consiliului local din data de 

30.01.2020, cu privire la transportul local de călători în Orașul Victoria, în aplicarea 

prevederilor alin.2 lit.”d”, alin.7 lit. ”n” și pct.11 al alin.7 din art.129, din OUG 

57/2019 – Codul Administrativ, am depus cele solicitate conform discuțiilor din 

ședința ordinară a lunii ianuarie 2020. Față de situația cu privire la persoanele cu grad 

de handicap și ce drepturi au acestea, se va solicita biroului de asistență socială să 

formuleze în scris o informare față de persoanele cu grad de handicap și ce drepturi 

au acestea. 

Dl.primar Gheorghe Cristian –  față de solicitarea dvs. cu privire persoanele 

cu grad de handicap și ce drepturi au acestea, dacă este posibil și legea ne permite să 

vă comunicăm numărul persoanelor și gradul de handicap al acestora, vom face acest 

lucru.  

          Dl. consilier Stînea Timotei – altă problemă pe care doresc să o discutăm, este 

aceea cu referire la Clubul Sportiv Chimia Victoria și în special față de organizarea și 

conducerea acestuia.Trebuie să se organizeze concurs pentru ocuparea postului de 

director întrucât activitatea acestuia nu mai poate continua cu o conducere interimară. 

În această perioadă m-am implicat foarte mult în organizarea activitățiilor clubului 

sportiv, dar nu se mai poate contiuna astfel și în consecință în aceste condiții nu pot 

să mă mai implic în organizare activitățiilor, solicit organizarea concursului pentru 

ocuparea postului de director al clubului sportiv. 

           Dl. primar Gheorghe Cristian- față de această problemă vom analiza 

oportunitarea organizării concursului pentru ocuparea postului de director al clubului 

sportiv. 

Dl. consilier Stanea Daniel – sunt foarte multe deșeuri din construcții 

depozitate pe terenul dintre baza sportivă și Lidl, va trebui să se ia măsuri pentru 

curățarea acestuia de aceste deșeuri. 

Dl.consilier Badea Costică – referitor la pavoazarea orașului, ghirlandele și 

elementele de decor rămân instalate pe stâlpi de iluminat sau vor fi date jos. 

Dl. primar Gheorghe Cristian- lucrările de demontare a hirlandelor și a 

elementele de decor au început. 

          Dl. consilier Lup Alexandru- se trece la punctul II al ordinii de zi- proiecte 

de hotărârii. 



           Dl. consilier Lup Alexandru- proiectul de hotărâre nr.1- Cu privire la 

aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 

27.02.2020 a fost aprobat inclusive cu completările aduse, respectiv două proiecte de 

hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020.  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

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

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.   25 .   

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 20.02.2020  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

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

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.   26 .   

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. 

Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

          Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.27 

 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 31.12.2019. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă    

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.28 

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  pentru  

prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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



Dl. consilier Stînea Timotei- în principiu planul de măsuri este bun, dar 

trebuia să cuprindă și alte probleme cu privire la combaterea marginalizării  sociale în 

anul 2020. 

          Dl. consilier Badea Costică – acest plan de măsuri trebuia să fie mai bine 

documentat. 

         Dl. primar Gheorghe Cristian- planul de măsuri a fost elaborate în baza unui 

ordin prin care se stabilesc în mod concret problemele cu privire la combaterea 

marginalizării  sociale în anul 2020. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.29 

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

DREȚCANU ELENA. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

          Dl. consilier Badea Costică- consider că trebuia să se stabilească o sumă care 

să fie cuprinsă în proiectul de hotărâre. Orice sumă care se va da poate să nu acopere 

nevoile d-nei Drețcan. Această persoană a lucrat în Italia și avea o pensie, nu știu 

dacă mai are această pensie. 

          D-na consilier Saftiuc Adriana – pensia de care a beneficiat, nu o mai are 

întrucât nu a putut depune actele necesare pentru a beneficia în continuare de această 

pensie.  

          D-na viceprimar Bratu Cristina – propune amânarea discutării proiectului de 

hotărâre pentru o documentare mai amănunțită. 

Dl. consilier Lup Alexandru – supune la vot amendamentul făcută de d-na 

viceprimar Bratu Cristina și se aprobă cu 10 voturi pentru, 1 împtrivă, 4 abțineri. 

Dl. consilier Lup Alexandru – supune la vot proiectul de hotărâre cu 

amendamentul făcută de d-na viceprimar Bratu Cristina și se aprobat- proiectul se 

aprobă pentru amânarea discutării acestuia într-o altă ședință pentru o 

documentare mai amănunțită, cu 12 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 abțineri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă 

de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafață  

de 173 mpînscris în CF 100581 nr.cad.100581, situat în str.Aleea Câmpului nr.1, cu 

destinaţia “extindere locuință – construcție terasă” la cererea proprietarilor. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

 Dl.consilier Dobrilă Ioan – acele loturi de teren unde trebuia să fie amenajate 

rețelele de utilitățile pot fi cerute în superficie și de ceilalți proprietari? 

Dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP - loturile de teren unde trebuia să fie 

amenajate rețelele de utilitățile pot fi cerute în superficie și de ceilalți proprietari, 

acestea sunt dezmembrate și au fiecate lot carte funciară. 

Dl.consilier Smădu Octavian – dacă pe acele loturi de teren trebuia să fie 

amplasate rețelele de utilități, unde sunt amplasate acum aceste rețele de utilități? 



Dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP -  rețelele de utilități sunt amplasate la 

stradă și fiecare proprietar are posibilitatea de a se racorda la aceste rețele. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.29 

 

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de comasare 

pentru un nr.de 51 parcele de teren  în suprafaţă de 25 mp (de la parcela nr.10 la 

parcela nr.60) fiecare situate în str.Primăverii ,obiective ce aparţin domeniului privat 

al Or.Victoria şi înscrierea acestora într-o singură carte funciară. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

        Dl. primar Gheorghe Cristian- parcelele de teren de 25 mp au fost destinate 

pentru a fi concesionate în vederea construcției de garaje din zidărie, însă nu mai sunt 

solicitări și în consecință, comasarea parcelelor de teren se face pentru a se asigura un  

lot de teren mai mare în vederea utilizării acestuia în alte scopuri întrucât sunt 

solicitări în acest sens. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr,30 

 

Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă 

doamnului DUMITRU SEBASTIAN. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

          Dl.consilier Badea Costică – propune a se acorda suna de 1.500 lei. 

          Dl.consilier Lup Alexandru – supune la vot amendamentul propus de 

dl.consilier Badea Costică cu suna de 1.500 lei și se aprobă cu 8 voturi pentru, 

niciunul împotrivă, 7 abțineri. 

 

        Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul propus și aprobat și se adoptă  cu 8 voturi pentru, niciunul împotrivă, 

7 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.31 

 

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 II al anului scolar  2019/2020 la Colegiul Tehnic ”Dr. 

Al. Bărbat” și Liceul Teoretiv ”I.C.Drăgușanu” Victoria. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

                Dl.consilier Urdea Gheorghe – bursele şi cuantumul unei burse pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente semestrului 

II al anului scolar  2019/2020 la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Liceul Teoretiv 



”I.C.Drăgușanu” Victoria sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, 

iar consiliile de administrație analizează solicitările și stabilesc numărul de burse și 

trimit solicitările către consiliul local spre a fi aprobate prin hotărâre. 

 

                Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se 

adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.32 

 

Proiect de Hotărâre nr.12- Privind anularea accesoriilor aferente obligațiilor 

bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local 

de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a orașului Victoria. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

            Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

            Dl.consilier Dobrilă Ioan – d-le secretar, au fost puse formularele de aviz la 

proiectele de hotărâre? 

            Dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP – formulare pentru avize la proiectele de 

hotărârii au fost puse la fiecare proiect înclusiv la cele două proiecte pentru care s-a 

cerut suplimentarea ordinii de zi. 

            Dl.consilier Miclea Ioan - formulare pentru avize au fost atașate la fiecare 

proiect de hotărâre. Dacă vă uitați pe adresa de e-mail veți vedea că au fost trimise 

toate proiectele înclusiv cele două proiecte de hotărâre pentru care s-a cerut 

suplimentarea ordinii de zi. 

            Dl.consilier Lup Alexandru- față de acest proiect de hotărâre, consider că 

trebuie să analizăm oportunitatea acestuia în anularea accesoriilor aferente 

obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate 

bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a orașului 

Victoria.  

            Dl.primar Gheorghe Cristian – dacă aprobăm modul de anulare a 

accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 

inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ 

teritorială a orașului Victoria, se crează un precedent și consider că nu este oportun 

acest lucru. Am venit cu acest proiect de hotărâre deoarece a fost formulată o 

solicitare în acest sens de către dl. Călugăru.Solicitarea acestuia nu este atașată la 

proiectul de hotărâre deoarece dacă se aprobă metodologia de anularea accesoriilor 

aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, 

datorate bugetului local de către contribuabili de pe raza administrativ teritorială a 

orașului Victoria, atunci fiecare solicitare se va soluționa separat. 

                Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și nu se  

aprobă  cu 0 voturi pentru, 11 împotrivă, 4 abţineri, proictul se respinge, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr.33 

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea Programului achizițiilor aferent 

proiectului  «LUCRARI EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, 

STR. MIHAI EMINESCU» cod SMIS 118631 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 



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

 

            Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

 

             Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se  

aprobă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.34 

 

Proiect de Hotărâre nr.14-   Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, 

seria BV, nr.130276/19.02.2020 cu Cabinet de Avocat Andreea Dumitrașcu în 

vederea reprezentării în justiție. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

           Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

           Dl.primar Gheorghe Cristian – este vorba depre procesul cu dl.Ieszinschi, 

referitor la garajul avut în zona str.Pieții și care ne-a acționat în instanță pentru 

recuperarea prejudiciului cauzat de distrugerea garajului din cauza unor intemperii. 

          Dl.consilier Badea Costică – în instanță ar putea merga si secretarul orașului. 

 

           Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se  

aprobă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.35 

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui 

drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenurilor în 

suprafaţă de 7161 mp înscris în CF 108148 Ucea nr.cad.108148, 1823 mp înscris în 

CF 108151 Ucea nr.cad.108151, 2076 mp înscris în CF 108150 Ucea nr.cad.108150, 

145 mp înscris în CF 100920 Victoria nr.cad.100920 și 795 mp înscris în CF 108187 

Ucea nr.cad.108187, imobile ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria 

situate în str.Aleea Uzinei, pentru „industrie și prestări servicii”. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

             Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

             Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se  

aprobă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.36 

 

Proiect de Hotărâre nr.16 – cu privire la aprobarea contractului de parteneriat în 

vederea organizării evenimnentului cultural –Premiera de Gală a filmului ”Între chin 

și amin” 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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



            Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

            Dl.consilier Badea Costică – nu știm suma care este prevăzută în contract 

pentru acest eveniment. 

           Dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP - suma ce urmează a fi plătită dacă se 

aprobă proiectul de hotărâre este de 16.000 lei 

            Dl.consilier Badea Costică – având în vedere suma de 16.000 lei, ce trebuie 

plătită conform contractului, în aceeasi sumă să se facă și a doua proiecție a filmului. 

           Dl.consilier Lup Alexandru – supune la vot amendamentul d-lui consilier 

Badea Costică - în aceeasi sumă de 16.000 lei să se facă și a doua proiecție a filmului 

- și se aprobă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

 

             Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul propus și aprobat și se  aprobă  cu 15 voturi pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.37 
  

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la exprimarea acordului Consiliului Local 

Victoria în vederea încheierii unui Acord între UAT VICTORIA și UAT UCEA, 

pentru delimitarea pe o porțiune limitată, a teritoriului administrativ dintre UAT 

Victoria și UAT Ucea, respectiv stabilirea zonelor administrative în care urmează să 

fie încadrate terenurile înscris în CF  108125 Ucea, CF nr. 100224 Victoria și CF 

nr.100041 Victoria, precum și inițierea demersurilor necesare. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

           Dl.consilier Badea Costică – la proiectul de hotărâre nu am avut formularul 

pentru acordarea avizului. 

           Dl.consilier Lup Alexandru – față de acest proiect de hotărâre consider că 

executivul trebuie să dea unele explicații suplimentare. 

            Dl.primar Gheorghe Cristian - terenurile înscris în CF  108125 Ucea, CF nr. 

100224 Victoria și CF nr.100041 Victoria în urma discuțiilor purtate cu cei de la 

Purolite și UAT Ucea s-a convenit să se aprobe încheierea unui Acord între UAT 

VICTORIA și UAT UCEA, pentru delimitarea pe o porțiune limitată, a teritoriului 

administrativ dintre UAT Victoria și UAT Ucea, respectiv stabilirea zonelor 

administrative în care urmează să fie încadrate terenurile înscris în CF  108125 Ucea, 

CF nr. 100224 Victoria și CF nr.100041 Victoria, precum și inițierea demersurilor 

necesare. După semnarea acordului, trenurile vor rămâne la UAT Victoria și se va 

modifica limita UAT Victoria în sistemul reluat de cadastru.Autorizarea lucrărilor de 

execuție a stației de epurare pe care o va face Purolite, documentele autorizării vor fi 

depuse la noi, și ulterior autorizația de construire va fi eliberată de UAT Victoria, și 

în consecință impozitele și taxele vor fi platite la bugetul local al UAT Victoria. 

 

              Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul propus și aprobat și se  aprobă  cu 15 voturi pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.38 
 

                                                     



III. –DIVERSE 

 

     1.- Adresa domnului consilier Stanea Daniel, înregistrată cu nr. 860/21.01.2020, 

privind o serie de initiative. 

         S-a luat la cunoștintă. 

 

 

          Nemaifiind discuții, ședinta consiliului local ia sfârșit la orele 20.30. 

 

 

 

 

 

 

 

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                            SECRETAR GENELAR, 

              LUP  ALEXANDRU                             TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 


