
 

                                                                       
 

 

 
                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 25.06.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  ordinară de astăzi.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.245/19.06.2020 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, 

ceea ce înseamnă că ședința este statutară.  

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. 

    (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 și 

funcționare a consiliului local vă rog sa faceti propuneri pentru președintele lunii 

iunie. 

 D-na Bratu Cristina – il propun pe dl. Miclea Ioan 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 15 pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abținere.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela - dl. Miclea Ioan  este invitat să preia 

conducerea ședinței.. 
 

Dl. consilier Miclea Ioan –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că s-a omis introducerea pe ordinea de zi a secțiunii Întrebări 

și interpelări propun supunerea la vot pentru introducerea acesteia pe ordinea de zi.   

Se supune la vot și se votează cu 15 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. 

 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să pun in vedere executivului câteva 

probleme pe care le-am observat și dacă se poate să primesc răspunsuri, respectiv: 

- Iarba din cimitir este foarte mare și acesta este neîngrijit, dacă avem 

contract pentru intreținerea cimitirului și cine este responsabil ? 

- Am văzut că se lucrează pe terenurile care le-a cumpărat SC Purolite 

SRL, doresc să știu dacă este autorizație de construire eliberată pentru lucrările care 

se efectuează. 

- Am observat că iluminatul public la trecerile de pietoni este opturat  de 

copacii care au un coronament foarte mare, propun toaletarea acestora. 

- Solicit in scris punerea la dispoziția consiliului local o situație din care 

să rezulte cheltuielile efectuate în perioada stării de urgență și stării de alertă, pentru 

combaterea pandemiei. 

 

          D-na viceprimar Bratu Cristina – referitor la contractul de intretinere cimitir, 

după cum știți contractul a fost incheiat cu SC  Eco sistem SRL, care și răspunde de 

efectuarea lucrărilor necesare. S-au purtat discuții la nivel de conducere pentru 

problema ridicată de dvs. si s-a convenit ca in cel mai scurt timp să se efectueze 

lucrăriile ce se impun. 

Referitor la lucrările efectuate de SC Purolite SRL, vă pot spune că acesta a 

solicitat Consiliului Judetean Brasov autorizarea avînd în vedere că investiția se 

intinde pe 2 UAT-uri și conform legii au competența necesară. 

Pentru toaletarea copacilor, aceasta nu se efectuează in perioada vegetației, dar 

acolo unde este cazul vom interveni, iar solicitarea cu privire la cheltuielile efectuate 

pe timpul pandemiei va fi consemnată de d-na secretar și se va prezenta un răspuns in 

sedința următoare. 

D-na consilier Nițu Monica – doresc să ridic și eu o problemă, care a mai fost 

semnalată în sedintele de consiliu, autocarele care staționează pe str. Aleea Uzinei 

parchează atît de aproape de intersecție incât sansele de a avea loc accidente sunt 



foarte mari, datorită lipsei de vizibilitate. Personal am fost foarte aproape de un 

accident din cauza aceasta. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi le-am dat acordul pentru parcare dar 

le-a fost pus in vedere respectarea regulilor de circulație, vom avea in vedere cele 

semnalate. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – dorim să ne relatați și nouă situația privind 

pandemia la nivel de oraș, deoarece am observat că nu se mai postează informații.  

Legat de lucrările efectuate de Purolit, consider că chiar dacă nu ati autorizat 

dvs. se pot face controale și constatări în vederea verificării legalității lucrărilor. 

Mai doresc să ridic o problemă legată de o solicitare a cetățenilor din str. M 

Eminescu, bl.10, legată de tăierea unui brad. Desi această solicitare s-a depus de anul 

trecut si s-au focut reveniri nu s-a primit răspuns si nu s-au tăiat brazii. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – după cum ati putut observa pe site-ul 

primăriei au apărut informații periodice legate de situația numărului de cazuri de 

autoizolare și carantinare, dar am primit atenționare de la  DSP că nu avem dreptul de 

a publica aceste informații si incălcăm prevederile legale. 

Vă pot spune ca la data zilei de azi avem 37 cazuri in autoizolare și nu avem 

cazuri confirmate de COVID. 

Pentru investitia în executare a  SC Purolit, noi ne-am luptat și am făcut 

diverse demersuri la Consiliul Judetean pentru recunoasterea competenței dar având 

în vedere si litigiul existent privind delimitarea am fost respinsi, pentru aceea zona se 

va efectua PUZ care va trebui să respecte etapele de elaborare și aprobare privind 

legislația in vigoare. Daca se impune vom face verificări. 

Dl. consilier Stanea Daniel – Dacă SC Viromet a mai plătit impozite si taxe la 

bugetul local ? 

Și o altă problemă, lucrările de asfaltare efectuate pe str. Allea Uzinei sunt 

foarte proaste, pragurile formate sunt mai mari după reparatie decât inainte. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – referitor la impozitele si taxele datorate de 

SC Viromet, aceasta societate a intrat in insolvență, iar pe perioada insolventei 

executarea silită se suspendă, suntem inscriși la masa credală. 

Despre lucrările de asfaltare nu am sesizat să fie asa cum spuneti dvs. voi 

transmite observațiile făcute compartimentului de specialitate. 

 

Dl. consilier Miclea Ioan – având in vedere că nu mai sunt intrebări vom trece  

la dezbaterea și supunerea spre aprobare a proiectelor de hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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. 92  .   

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

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 



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.  93  .   

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  94  .   

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la  aprobarea  actului adițional nr.3 la 

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

serviciului public de salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale membre în 

Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria referitor la modificarea pct.4 din 

Anexa nr.3 (Bunuri de retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  95   .   

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de locațiune Nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC 

Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de inventar 

domeniul privat. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.   96  .   

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la modificarea , pct.1.1 

Cap.1- Părțile contractante. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

  

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.  97   .   

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la  aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute 

de OUG 57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 

republicată a unui nr.de 2 apartamente din fondul locative de stat, situate în 

str.Muncii nr.7/6 și str.Muncii nr.7/12 către titularii contractului de închiriere. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  98   .   



Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi 

Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.3 –Mijloace 

fixe domeniul privat Baza Sportivă. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  99   .   

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de administrare bunuri proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 

încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea 

anexei nr.2 – mijloace fixe. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  100   .   

Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul 

public a terenului în suprafață de 977 mp  înscris în CF 100914 nr.cad.100914, situat 

în Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.  101.   

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 725 

mp din suprafața de 2.409.945 mp (240 Ha și 9.945 mp) din CF 100051 Victoria 

nr.cad. 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al 

Or.Victoria, situat în str.Spitalului nr.2A. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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. 102.   

Proiect de Hotărâre nr.12-   Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, 

seria BV, nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea 

promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.103   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc 

Industrial S.R.L 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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. 104   

Proiect de Hotărâre nr.14-   Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Comiza Viorica  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – d-na Comiza a mai primit ajutor de urgentă,dar 

consider că nu se poate veni pentru a solicita ajutor pentru orice cheltuială avută. 

De data aceasta solicită ajutorul pentru repararea acoperisului, noi am acordat 

ajutoare dar in cazuri justificate, respectiv de boală. 

 Propun respingerea proiectului. 

Se supune la vot propunerea de respingere si se votează cu 14 voturi pentru și o 

abținere. 

 

Proiect respins   cu 14 voturi pentru respingere , niciunul împotrivă, 1 abţineri.  

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Tîmplaru Angela 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – d-na Tîmplaru trebuie să se opereze la 

ochi,  are programare in Bucuresti, o parte din bani a strâns iar 1000 de lei a 

imprumutat. 

Propun să acordăm suma de 1000 lei. 

 Dl. consilier Lup Alexandru – si d-na Tîmplaru a mai primit ajutor, propun ca 

eliberarea sumei să fie conditionată de prezentarea unui document justificativ eliberat 

de o unitate medicală, altfel să nu primească suma alocată. 

 Se supune la vot propunerea d-nei Bratu Cristina si se votează cu 12 pentru, 2 

abțineri și 1 vot impotrivă. 

Se supune la vot propunerea d-nului Lup Alexandru si se votează cu 12 pentru, 2 

abțineri și 1 vot impotrivă. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerile adoptate și se adoptă  cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, 2 abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.105.   

 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Stoica Constantin  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- propun suma de 500 lei, dl. Stoica este 

bolnav si suma aceasta ar fi necesară pentru intocmirea dosarului de  pensie pentru 

persoană cu handicap. 

Se supune la vot propunerea făcută si se votează cu 9 pentru, 4 abțineri și 2 vot 

impotrivă 



 

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

cu 9 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr. 106   

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

Bărbat” Victoria  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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. 107   

 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 108.  A 

 

                                                  

 

 

                                                 III. –DIVERSE 

 

          1.Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux Impex SRL. 

 Se solicita in scris prezentarea situației juridice a terenului. 

 

2.Sesizarea doamnei Teodorescu Mihaela, cu dom. în Oras Victoria, str. Pietii. 

Bl.13, ap.2. 

S-a luat la cunoștință și consiliul nu este de acord cu initierea unui proiect de 

hotărâre, motivat de faptul că solicitanta are bunuri. 

Dl. consilier Miclea Ioan– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR   GENERAL, 

                          MICLEA IOAN                                TOCOAIE GABRIELA LENUTA 
 

 


