
 

                                                                       
 

 

 
                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 30.07.2020 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.308/23.07.2020 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 14 consilieri, 

ceea ce înseamnă că ședința este statutară, lipsește motivat domnul Dobrilă Ioan.  

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 

iulie. 

 D-na Bratu Cristina – o propun pe doamna Nițu Monica. 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 14 pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abținere.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela - doamna Nițu Monica este invitat să preia 

conducerea ședinței. 
 

D-na. consilier Nițu Monica –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că în cursul zilei de astăzi s-a transmis un proiecte de hotărâre 

pentru a fi introdus pe ordinea de zi a ședinței , cu privire la aprobarea 

Protocolului de colaborare privind  ”Programul de sterilizare gratuită a 

animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”, 

supun la vot introducerea acesteia pe ordinea de zi.    

Se supune la vot și se votează cu 14 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. 

D-na consilier Nițu Monica - supun la vot ordinea de zi cu modificarea făcută   

și se votează cu 14 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. 

 

Trecem la prima sectiune a ordinii de zi :Întrebări și interpelări. 

 

D-na consilier Pasere Alexandrina – pe strada Albota, la blocul 5 s-au plantat 

anul trecut brazi, uni s-au prin iar alții s-au uscat, locatarii m-au rugat să intervin să se 

taie cei care nu s-au prins. 

Iar a doua problemă ridicată : gunoaiele, foarte urât suntem criticați pentru 

acest aspect pe rețelele de socializare. Este drept că nu numai primăria este 

responsabilă ci și societatea Eco Sistem, dar cei care critică nu știu acest lucru, bat 

doar în primărie și consiliu local. 

Trebuie să facem ceva, eu propun să se pună becuri la fiecare ghenă de gunoi si 

să fie monitorizate video și să se dea sancțiuni. Doar asa se pot limita, altfel o să fie 

in continuare la fel. 

Nu ai ce să comentezi pe facebok când pun imagini cu saltele, mobilă și alte 

cele, aceștia sunt cetățenii noștri, ce să le facem ? Consider că celor care le dăm 

ajutoare de la Uniunea Europeană ar trebui să-i scoatem să facă curat. 

          D-na viceprimar Bratu Cristina – în legătură cu Albota 5, o să verificăm și 

dacă sunt uscați se pot tăia. 

Legat de salubrizare, știți că Victoria nu este un caz singular în toată țara este 

la fel, avem și ghene monitorizate cu camere, ca exemplu zona Primăverii care a fost 

discutată pe rețelele de socializare, nu facem față, d-nul Ivan ne poate spune acest 

lucru, trei zile la rând colectează și a patra zi este la fel, ne-am uitat și pe camere, 

oamenii plătesc persoane cu handicap, care merg și aruncă, ce să le faci la aceștia. 

Cred că este și responsabilitatea cetățenilor să nu se mai folosească de astfel de 

persoane și să respecte anumite reguli. 



 D-nul consilier Lup Alexandru – având în vedere că s-au tot reparat șoselele, 

vă rog să luați în calcul și repararea trotuarului din fața Poștei,acolo de când a fost 

acel accident cu stâlpul de curent a rămas nereparat și este zonă de centru. 

Legat de gunoaie, trebuie făcute reguli, ca cetățenii să nu mai scoată crengi și resturi 

rămase de la repararea apartamentelor și grădinilor la ghenele de gunoi și în fața 

imobilelor. 

 Să fie dirijați să sune la societata care se ocupă și contra cost să fie ridicate de 

către aceștia. 

Nu aștept răspuns. 

D-nul consilier Stânea Timotei – vă rog să ne informați dacă sunt  persoane 

izolate sau în caranțină. 

Dacă CSLU a luat decizii la nivel local pentru măsuri de purtare a măștii de 

protecție. 

De asemenea solicit analizarea și introducerea pe ordinea de zi a ședinței 

următoare a  proiectelor de hotărâri pentru finanțări, cele care au fost retrase în luna 

martie. 

Și doresc să se ia in calcul repararea scărilor de la Casa de Cultură Victoria. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – de ieri nu mai avem cazuri de autoizolare 

la domiciliu iar cazuri de carantinare nu avem. 

Legat de proiectele pentru finanțări, trebuie analizate pentru fiecare caz in parte 

deoarece proiectele care le-au propus școlile nu se mai pot realiza din cauza 

pandemiei. 

Legat de repararea treptelor de la Casa de Cultură, se va analiza ce sume sunt și 

ce sume se pot cuprinde la următoarea rectificare de buget. 

Astăzi s-a primit Hotărârea CJSU cu privire la obligativitatea purtării măștii de 

protecție în toate piețele și târgurile, in zonele și arterele aglomerate. CSLU se 

întrunește mâine în ședință pentru a stabili prin hotărâre, măsurile ce se impun la 

nivel local. 

In principal s-a conturat hotărârea s-a transmis de astăzi tuturor membrilor 

comitetului local și măine se finalizează, vă pot citi de pe telefon : 

Art.1 –  Se instituie obligativitatea purtării măști de protecție pentru toate 

persoanele prezente în piața agroalimentară, atât în spațiul deschis cât și în  hala 

închisă, începând cu data de 01.08.2020, ora 6,00. 

 Art.2 -  Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție la toate 

evenimentele, de orice natură, unde sunt create condiții de aglomerare de persoane, 

pe raza localității, desfășurate atât în interior cât și în exterior, începând cu data de 

01.08.2020, ora 6,00. 

Art.3 -  Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, atât în interiorul 

sediilor tuturor  agenților economici (instituții, centre medicale, magazine alimentare 

și nealimentare) cât și în exteriorul acestora, unde pentru accesul în interior este 

necesar un timp de așteptare, începând cu data de 01.08.2020, ora 6,00. 

Art.4 -  Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în mijloacele de 

transport persoane cît și în stațiile de așteptare de pe raza orașului Victoria, începând 

cu data de 01.08.2020, ora 6,00. 

D-nul consilier Stânea Timotei – s-a luat in calcul să se poarte mască și pe 

alee deoarece se plimbă destul de multe persoane, nu e foarte aglomerat dar dacă 

oamenii merg pe acolo ar trebui să știe dacă poartă mască sau nu. 



D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a considerat că aleea nu este un spațiu 

foarte aglomerat unde să fie nevoie să se poarte mască. 

D-na consilier Nitu Monica – eu nu am întâlnit pe promenadă decât persoane 

din familie, există bunul simț și se păstrează distanțarea socială. 

D-na consilier Nițu Monica – având in vedere că nu mai sunt intrebări vom 

trece  la dezbaterea și supunerea spre aprobare a proiectelor de hotărâri. 

D-nul consilier Tabacu Traian – cine o să tragă la răspundere cetățenii care 

nu respectă regulile ? Cât timp este valabilă hotărârea ? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – poliția este instituția îndreptățită. 

Hotărârea este valabilă până la ridicarea restricțiilor, nu putem anticipa termenul. 

D-na consilier Nițu Monica – intrebarea este dacă te poate pedepsi conform 

hotărârii CLSU, sau nu ? Conform noii hotărâri te poate pedepsi dacă nu respecți 

regulile stabilite, dacă, de exemplu apare eticheta de zonă aglomerată pe Aleea de 

promenadă și eu nu port mască pot fi amendată. 

D-na secretar – sancțiunile le stabilește poliția, conform legislației în vigoare, 

hotărâri de guvern sau legi, nu sunt stabilite prin hotărâri ale comitetelor județene sau 

locale. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – tocmai aici este ideea, noi nu am stabilit 

aleea ca zonă aglomerată, deoarece considerăm că nu se impune. 

D consilier Smădu Octavian – lângă Casa de Cultură sunt avizierele care mai 

au afișe încă din epoca de aur și mai cred că ar trebui vopsite și reparate. 

Incă o problemă, pe promenadă merg oameni de toate vârstele, dar dacă 

nimerești perioada în care se prezintă știrile de la bl. 31 iți vine să te ascunzi, este o 

persoană acolo, bolnavă, persoanele din acel bloc se plâng de situație. Sa stea la 

spital. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- persoana in cauză are schizofrenie, e un 

sistem medical care nu îi internează, li se dă tratament acasă și atât. 

D consilier Smădu Octavian-au cred că dacă s-ar duce cineva din când în 

când să-i spună Violeta trebuie să-ți revizuiești vocabularul.  

D-na viceprimar Bratu Cristina-dar i se spune, toată ziua vine la primărie, 

noi am ajutat-o pentru pensia de handicap, am convins-o să ia tratamentul. Vine cu 

aceiași atitudine dar nu ai cum să o oprești. Eu nu spun să o ignorăm, dar poate 

fiecare dintre noi poate face ceva. 

Dl. consilier Stanea Daniel –  apropo de prevenirea și combaterea riscului de 

a infecta cu acest virus, ce măsuri ați luat în privința serviciului de ambulanță ? Mai 

exact ei sunt expusi permanent de a se infecta, de a transporta acest virus urât și știți 

bine că au sediul la etajul policlinicii trecând printre oameni în vârstră, cu alte boli. 

La noi in consiliu s-a mai discutat cedarea unui spațiu la parter. În situația dată, ați 

luat măsuri ca și comitet pentru situații de urgență în privința evitării posibilității de a 

se infecta? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – în primul rând serviciul de ambulanță nu 

este sub ordinea autorității locale ci a Brașovului, în ceea ce privește spațiul este 

transmis gratuit de către noi dar dotat tot de ei.  

Pentru faptul că circulă și că ar putea să transmită anumitor persoane, da, a fost 

o discuție. Contractul de folosință gratuită este valabil până la sfârșitul anului, in 

urma discuțiilor purtate s-a convenit ca să se facă o solicitare pentru spațiul de la 

parter, unde a fost cabinetul concesionat și apoi scos la licitatie pentru inchiriere. 



Deoarece nu au fost persoane interesate pentru acel spațiu s-a hotărât să fie dat 

serviciului de ambulanță. Până in prezent nu au venit cu solicitare pentru a putea 

initia proiect de hotărâre. 

D-nul consilier Stânea Timotei –dacă imi permiteți despre ce închiriere era 

vorba ? 

D-na viceprimar Bratu Cristina –doamna  medic Lupșor, care a renunțat la 

concesiune și a făcut o solicitare in vederea inchirierii, nu s-a cumpărat caietul de 

sarcini și licitația nu a mai avut loc. 

D-na consilier Nițu Monica – dacă nu mai sunt întrebări trecem la punctul trei 

– Proiecte de hotărâri. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 109  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 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 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  110  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 318 

mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul privat al 

Statului Român. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  111  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de concesiune Nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II 

– obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  112   .  

  



Proiect de Hotărâre nr.5  - 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 12 voturi pentru, unul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   113  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în 

sold la 31.12.2020, mai mici de 20 lei. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

  

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  114   .   

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 279 

mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul privat al 

Statului Român. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  115   .   

 

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  privat  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  116   .   

 

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la stabilirea unui spațiu de locuit în condițiile 

prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  117   .   

 

Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

D-na consilier Saftiuc Adriana – vă rog să mă lămuriți pe o parte se 

inființează Directia de asistență socială și pe altă parte apare și în organigramă. 



D-na secretar – prin organigramă se înființează Direcția de asistență socială, 

apoi după aprobare se propune aprobarea regulamentului de organizare al direcției. 

Dacă in organigramă nu se aprobă, proiectul privind aprobarea regulamentului 

se retrage de pe ordinea de zi. 

Doresc să mentionez că am fost obligați să infiintam această structură, incă din 

2018 s-a modificat legislația și la orase s-a prevăzut organizarea asistenței sociale in 

directie. Am primit atenționare de la ANFP că nu ne-am aliniat acestor cerințe și in 

urma acestora am venit cu propunerea aceasta. 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  118.   

 

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru 

funcțiile nou înființate ca urmare a  modificării organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 119.   

 

Proiect de Hotărâre nr.12-   Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2020. 

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.120   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la modificarea și completarea listei cu 

inventarul domeniului public al Or.Victoria  aprobată prin HCL 47/24.08.1999. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 121   

 

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

cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării unei acțiuni și reprezentării 

în justiție. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

D-nul consilier Stanea Daniel – se spune că am fost penalizati cu 5% din 

suma solicitată 120.860,70 lei mai departe scrie că reducerea aplicată a constat în 

4.123 lei, e corect? Vă intreb pentru că contractul este de 10.000 lei și reiese că suma 

a constat în 4000 lei. 

D-na viceprimar Bratu Cristina -Corectia se aplică in valoare de 5 % la 

intreaga valoare a proiectului, pentru ceea ce am depus pentru decontare suma este 



cea pe care ati citit-o dar este doar un inceput, valoare totală a corecției este 120.160 

lei pe intregul proiect. Aceste corecții le-am primit din punctul nostru de vedere 

pentru motive nejustificate, de exemplu au spus că nu s-a depus certificat fiscal 

pentru sediul secundar, sau că nu am făcut publicitatea câstigătorului pe SEAP atâta 

timp cît a fost un singur ofertant si nu reiese de nicăieri obligatia de a face publicitate 

prin SEAP, cel putin raportat la data achizitiei. 

Avocatul ne-a asigurat că avem șanse foarte mari de câstig. 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 122   

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de 

pana la 50% pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de concesionari, 

locatari,  daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta au fost obligati 

potrivit legii sa-si intrerupa total sau partial activitatea economica. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 D-nul Badea Costică – cred că ar trebui analizat mai bine, pentru unele 

societăți cum este Virometul ei nu și-au intrerupt activitatea.  

D-na secretar – se analizează fiecare caz in parte, solicitanții trebuie să depună 

cerere și să demonstreze prin Certificat că au avut intrerupta activitatea total sau 

partial. 

D-nul Badea Costică- și cine analizează aceste cereri? 

D-na secretar – aceste cereri se analizează in cadrul biroului de specialitate, 

impozite și taxe. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerile adoptate și se adoptă  cu 14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.123.   

 

Proiect de Hotărâre nr.16- Privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor 

bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului 

Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţineri, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 124   

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru 

clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Dl. consilier Stanea Daniel – autoritatea locală sau Ecosistem Victoria, pentru 

spațiile pe care nu le ingrijește, spațiile verzi pe care nu le curăță 100%, cum le 

majorați? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – autoritatea nu plătește impozite și taxe. 



Dl. consilier Lup Alexandru – în primul rând mi se pare mult 500% mai ales 

că mă indoiesc că veti putea obține bani in felul acesta, aceasta este observația mea. 

Părerea mea este că ne complicăm, facem comisie, să punctăm, să vedem, apoi să 

venim in consiliu local să mai aprobăm o dată. 

Dacă executivul vrea să majoreze, poate pe regulamentul de urbanism al 

orașului, putem sa-l completăm, se stiu lucruri despre cei care detin blocuri 

neîngrijite. Mărirea impozitului, după mine, nu va da niciun rezultat. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru că domnul Lup citește și a citit 

regulamentul, citez din Codul fiscal care prevede la art.489, alin.5: 

5) ”Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu 

până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.” 

De aici rezultă că doar consiliul local poate majora, acolo unde există o 

reclamație, sau din oficiu că un imobil este neângrijit, se merge se constată, se face o 

evaluare și se propune consiliului local o majorare, de la 100% la 500%, iar consiliul 

local stabilește procentul final. 

Nu este o procedură pe care am inventat-o noi, este in baza legii, codul fiscal 

permite dar consiliul local stabilește. 

Comisia este formată din reprezentanți ai biroului de impozite si taxe si biroul 

tehnic, care in urma analizării intocmesc un raport pe baza căruia se initiaza proiectul 

care va fi prezentat consliliului local. 

Dl. consilier Stânea Timotei – am inteles că toată povara este pusă pe umerii 

consiliului local, intrebarea este cine duce la indeplinire hotararile consiliului local? 

D-na viceprimar Bratu Cristina- primarul prin aparatul propriu, scrie clar. 

Dl. consilier Stânea Timotei – intrebarea mea este daca există o perioada de 

timp in care primarul va raspunde pentru sanctiunile date? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – aceasta hotarare se aplică pentru anul 

următor. 

D-na secretar – impozitul majorat va avea acelasi regim de recuperate ca orice 

debit, in cazul in care nu se achită de bună voie, biroul de impozite si taxe il va 

urmări silit, prin toate pârgile existente: poprire , sechestru, valorificarea bunului. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – verificarea se face atât de consiliul local 

care intreabă in fiecare an gradul de incasare cât și curtea de conturi. 

Dl. consilier Badea Costică – este un proiect de hotărâre identic cu cel din 

Brasov si alte localităti, la fel se intâmplă și in Tg Mures, stiu cazuri concrete unde 

societăți cum e Posta a fost nevoită să repare fatadele clădirilor din cauza acestei 

majorări. 

Părerea mea este să aprobăm acest proiect de hotărâre pentru că este viabil, un 

proiect prin care putem impulsiona schimbarea la față a multor clădiri, spre exemplu 

la Carmolimp, tabla este desprinsa si fatada este degradată, Telefoanele – clădirea 

este neîngrijită, precum și alte clădiri chiar și deținute de persoane fizice. 

Dl. consilier Lup Alexandru – nu mă intelegeti gresit, nu sunt împotrivă doar 

ca nu va da rezultatele asteptate, pe Victoriei de exemplu, blocurile au mai multi 

proprietari, unii repara altii nu si atunci trebuie sa majorezi la toti. 

 

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

cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 125   

 



Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcției de asistență socială, fără personalitate juridică, a Orașului 

Victoria 

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. 126.   

 

                Proiect de Hotărâre nr.19-  Cu privire la aprobarea Protocolului de 

colaborare privind  ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu 

stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”.                              

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 D-nul Badea Costică – dacă aveti evidența câinilor existenti la nivel de oraș și 

as dori să solicit ca acesti câini să se crotalieze în urma sterilizării. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – in primul rând câini pe care dorim să-i 

sterilizăm se referă la câinii cu stăpân. Pentru că la curti, la gradini sunt o multime de 

câini care au stăpân și care nu sunt sterilizați și atunci actiunea se referă în primul 

rând la acesti câini, pentru că pentru cei comunitari noi avem un serviciu de ecarisaj 

cu care actionam cu regularitate la nivelul orașului. 

De mult incerc sa gasesc o asociatie care este dispusa sa faca aceasta campanie 

gratuită, sunt niste costuri pe care oamenii nu si le permit. 

Dl. consilier Lup Alexandru – doresc sa amintesc ca avem un regulament cu 

cainii care nu se aplică. 

Dl.consilier Tabacu Traian – vreau sa stiu ce experienta au medicii si de cat 

timp lucrează? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – este o asociatie care a mai facut campanii 

in tara. 

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. 127.   

 

 

                                                 III. –DIVERSE 

 

          1.Informare situație cheltuieli efectuate pentru măsurile ce s-au impus in 

vederea prevenirii și limitării epidemiei cu COVID, in perioada starii de urgentă si a 

starii de asediu.  

D-nul Stanea Daniel –apare o sumă la ajutoare in natură la acest articol ce se 

inregistrează? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt tichetele sociale care au fost aprobate in 

consiliul local. 

2.Informare cu privire la adresa nr.5224/15.04.2020 a SC Pollux Impex SRL cu 

privire la terenul de 4400 mp solicitat de către aceasta în regim de ssuperficie, teren 

situat înn str.Aleea Uzinei. 



 Din informare reiese că terenul este in sector cadastral de Ucea, nu este 

dezmembrat iar terenul este cuprins in obiectului litigiului pentru delimitare existent 

cu comuna Ucea. Solicitarea rămâne in evidență până la solutionarea situatiei juridice 

a terenului. 

 

3.Raportul nr.9273/14,07.2020 al biroului asistență socială. 
 

S-a luat la cunoștință. 

 

D-na consilier Nitu Monica – mai am eu o intrebare, a fost o discutie despre o 

anumita adresa venită la primărie despre Clubul Copiilor, ma asteptam sa o avem la 

diverse. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu există o adresa venita catre primar sau 

consiliu local prin care sa se analizeze situatia Clubului Copiilor, vineri la ora 4 

inaintea acelei povesti, a intrat de la inspectoratul scolar o adresa din care  reiesea ca 

la nivelul inspectoratului judetean va fi o sedinta cu directorii cluburilor sportive și 

cluburile elevilor luni la ora 11. 

Aceea adresa noi am si pus-o ca anexa la punctul de vedere dat de primarie. La 

acel punct de vedere d-na Bertea a prezentat o adresa de 2 pagini, adresa care nu a 

ajuns la noi. Care spunea ceva de primari, dar aceea adresa nu a fost directionata catre 

noi. 

Luni cand primarul a făcut mapa a considerat ca este doar spre stiinta  nu a 

considerat ca trebuie sa participam. De atunci si pana acum si nici inainnte de aceea 

data nu a venit nicio adresa care sa aiba acest subiect. 

D-na consilier Nitu Monica- ati putea sa reveniti pe site-ul primăriei si sa 

relatati tot ce ne-ati spus? Pentru ca acolo s-au facut afirmatii urate si grave la adresa 

consiliului local. 

Parerea mea este ca un raspuns ar trebui sa existe, lumea din oras a rămas cu 

ideea ca avem un interes pentru preluarea Clubului Copiilor, de cel putin 7 ori mi s-a 

pus intrebarea ce ati avut cu Clubul Elevilor? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – eu consider ca dl. Timotei in calitate de 

presedinte al sedintei respective trebuie sa iasă cu un punct de vedere. Eu am fost 

acuzată ca am fost impotriva, dar se poate vedea din procesul verbal ca am spus doar 

ca va fi o politica la nivel de tara in legătura cu acestea. 

Dl. consilier Stînea Timotei – orice riposta va fi catalogata ca o lupta a 

consiliului local. 

D-na consilier Nitu Monica – sedintele sunt publice astazi asteptam sa vad pe 

cineva aici. 

D-nul consilier Stînea Timotei- dacă hotarati sa fiu delegat din partea dvs. eu 

voi formula un punct de vedere al consiliului local vizavi de sedinta in discutie, unde 

se poate scoate in evidenta ca nu stau lucrurile asa cum s-au spus. 

D-na consilier Nitu Monica- acel punct de vedere mi se pare normal sa fie 

postat pe site-ul primăriei. Suntem de acord. 

 

D-na consilier Nitu Monica– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 

 

 
              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR   GENERAL, 

                          NIȚU MONICA                                   CIOCA GABRIELA- LENUTA 


