
 

 

                                                                       
 

 

 

                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 29.10.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  ordinară de astăzi, din totalul de 13 consilieri  validați,  

constatăm prezența unui nr. de 12 consilieri. 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.492/29.10.2020 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

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 Cioca Gabriela – conform regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele lunii 

octombrie.  

Este propus domnul consilier Bîrsan Ioan și se votează cu 12 voturi pentru. 

D-na secretar Cioca Gabriela – domnul consilier este invitat să preia 

conducerea ședinței. 
 

D-nul consilier Bîrsan Ioan –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

D-nul consilier Bîrsan Ioan - supun la vot ordinea de zi și se votează cu 12 

pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la rectificarea bugetului local Victoria 

pe anul 2020. 

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

          D-na secretar Cioca Gabriela – dacă sunt discuții ? O să dăm cuvântul 

doamnei primar să prezinte necesitatea acestui proiect. 

          D-na primar Bertea Camelia Elena – am primit solicitare de la Colegiul 

Tehnic prin care d-na director Anda Silea ne semnalează faptul că la Grădinița nr.2  

nu mai funcționează centrala termică și nu mai poate fi reparată iar la Grădinița nr.1 

centrala este de asemenea stricată dar se poate repara cu piese recuperate de la 

cealaltă centrală. Soluția propusă este achiziționarea unei centrale noi pentru 

Gradinița nr.1, iar centrala reparată să se monteze la Grădinița nr.2. 

 Dacă de săptămâna viitoare se va începe activitatea la grădinițe, acum suntem 

pe scenariul roșu dar dacă se ajunge sub 3 indicele de referință grădinițele își încep 

activitatea, trebuie să asigurăm condiții decente. 

 La proiectul de hotărâre sunt atașate documentele justificative, iar dacă mai 

sunt întrebări voi răspunde. 

 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.161  .   
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