
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 20.02.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  extraordinară de astăzi.  

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.97/19.02.2020 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 12 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 să faceti propuneri pentru  președintele de ședintă al 

lunii februarie.  

D-na viceprimar Bratu Cristina – il propun pe domnul consilier Lup Alexantru. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot propunerea făcută și se votează 

cu 12 voturi pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă. 

Dl. consilier Lup Alexandru – buna seara, după cum ați luat la cunoștință din 

materialele trimise avem pe ordinea de zi aprobarea bugetului și încă un proiect de 

hotărâre care a fost retras de la ședința ordinară. 

Până nu intrăm în dezbateri aș dori să ne spună d-na secretar rațiune pentru care s-a 

retras acest proiect și s-a propus dezbaterea în această ședință. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – am urmărit rapoartele Curții de conturi Brașov, 

pentru a vedea care sunt deficiențele constatate în județ, iar una din cele constatate este că 

s-au încheiat și achitat contracte juridice înaintea aprobării acestora în consiliul local, 

deoarece  actiunea  trebuie să fie înregistrată, pentru a respecta ordinea firească, am 

considerat necesar ca să urgentăm discutarea acestui contract.  

Dl. consilier Lup Alexandru- mulțumim dacă sunt alte observații o să le facem la 

discutarea proiectului. 

 

Începem cu aprobarea ordinii de zi, pe care o supunem la vot. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 20.02.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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.   21  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea bugetului Oraşului Victoria pe 

anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Lup Alexandru – trecem la proiectul de hotărâre nr.2 - aprobarea 

bugetului Orașului Victoria pentru anul 2020, după noua reglementare prevăzută în 

Codul administrativ se dau avize și pentru ședințele extraordinare, așa că solicit avizele 

acordate de către comisii. Cred că ați avut ocazia să citiți proiectul de buget, chiar dacă s-

a dat termen mai scurt s-a putut citi. 

Acord cuvântul comisiei de buget finanțe, dacă aveți ceva de spus. 

Dl. consilier Miclea Ioan – din materialul prezentat reiese că bugetul prevăzut 

pentru secțiunea de funcționare nu are acoperire decât 75-80% din necesar, dar aceast 

aspect se poate reglementa la următoarele rectificări. O explicație pentru scăderea acestei 

sume este alocarea subvențiilor mai mici de la județ. 



La partea secțiunii de dezvoltare lucrurile stau mai bine, anul acesta chiar avem 

propusă o sumă mai mare decât pentru secțiunea de funcționare. S-au  prevăzut sume 

pentru executarea proiectelor începute  cu finanțare din fonduri europene, cîteva proiecte 

noi necesare și studiile de fezabilitate care o să fie necesare pentru obiectivele următoare. 

Dl. consilier Lup Alexandru – d-na Cârțoroșsn Cristina, în calitate de șef birou 

buget financiar contabil, dacă aveți ceva de adăugat în completarea celor spuse. 

D-na Cârțoroșsn Cristina – și anul trecut am avut aceeași situație la secțiunea de 

funcționare dar prin rectificări ale bugetului s-a reglementat situația, am avut și sume din 

venituri proprii, s-au făcut solicitări pentru echilibrare la Consiliul Județean și ANAF și 

ne-au fost alocate sume. 

Anul acesta, pentru asistența socială s-a asigurat doar 50 % din necesar, anul trecut 

am trimis prognoza pentru 2020 și am primit specificări că se vor aloca jumătate din 

necesar urmănd să fie reglementate pe parcursul anului. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – față de proiectul de buget pus în dezbatere 

publică am mai primit de la Consiliul Județean Brașov 550 mii lei pe care i-am cuprins la 

reparații, am cuprins și lucrări la Centrul de permanență unde au fost plângeri că trebuie 

reabilitat, s-au mai cuprins sume pentru Casa de cultură, respectiv acoperirea fosei, gresia 

exterioară și schimbarea ecranului . 

Restul, funcționarea noastră o avem până în septembrie, nu trebuie să ne 

îngrijorăm că sume vor veni, mai acoperim din încasări. Am încercat să ținem cont de 

problemele ridicate de cetățeni, spuse la ședința publică și am cuprins sume pentru 

parcuri și curățenie. Suntem obligați să facem și o extindere a cimitirului și s-a cuprins și 

aici suma necesară. 

Pentru sport s-a cuprins aceeași sumă care a fost anul trecut, fără a ține cont că nu 

mai avem un președinte, probabil că dacă se pune director o să fie necesare alte sume 

deoarece cheltuielile cresc. Am avut o discuție cu domnul consilier Stanea și am spus 

cum vedem noi sportul, eu cred că și aici ca și la Casa de cultură managerii ar trebui să 

vină cu sume atrase din alte surse, cu venituri proprii. Deoarece nu se poate ca și consiliul 

să suporte tot și managerul să stea liniștit că sumele sunt asigurate. 

S-au purtat  discuții și cu directorii școlilor, au fost cuprinse sume și pentru 

solicitările lor, au fost mulțumiți, sume s-au prevăzut și pentru acțiunile organizate de  

biserici și proiectele depuse de școli, în concluzie spun că față de anul trecut sunt 

cuprinse sume mai mari pe reparații. 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să vin cu un amendament, o suplimentare la 

studii de fezabilitate, ținând cont și de discuția care a fost în ședința publică, dar și să nu 

stăm la mâna nimănui și să putem vedea noi calitatea aerului din Victoria, să facem un 

studiu de fezabilitate pentru montarea unui aparat de monitorizare a aerului și senzorii 

necesari. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă îmi permiteți, acum 2 zile au venit 

reprezentanții Purolite și le-am transmis doleanțele cetățenilor și au promis că o să 

monteze pe cheltuiala lor acel aparat. 

Dl. consilier Badea Costică – eu consider necesar că trebuie să fie făcut un studiu, 

că aparatul îl aduc ei, dar trebuie văzut și senzorii unde sunt montați. 

Dl. consilier Lup Alexandru – și aveți o idee de unde luăm sumele necesare? 

Dl. consilier Badea Costică- eu cred că 20.000 lei ajung. 

Dl.primar Cristian Gheorghe – cel puțin 100 mii, fac o comparatie cu studiile 

făcute pentru rețele. 

Dl. consilier Badea Costică- este o propunere pe care o mențin. 



D-na viceprimar Bratu Cristina –legat de acest subiect, tocmai pentru a ști  de ce 

aparat avem nevoie am făcut demersuri către Agenția de mediu și Garda de mediu să ne 

comunice  ce factori trebuie monitorizați și considerăm că nu trebuie să plătim pe nimeni 

pentru datele pe care vrem să le urmărim, putem  să le culegem singuri. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – doresc si eu să formulez un amendament și mă refer 

la investiții publice, am ridicat această problemă și la dezbaterea bugetului, înainte de 

orice apreciez că pentru investițiile incepute sunt alocate sume in continuare și inclusiv 

studiu pentru asanarea pârâului Corbișor. Părerea mea este că pentru lucrările începute 

trebuie accelerat ritmul și consider că și pentru str. Moldoveanu trebuie făcuți pași 

concreți deoarece  față de sumele propuse se termină lucrarea în 10 ani. 

O să vin cu propunere concretă, mi se par foarte mari sumele cuprinse pe 

consultanță management la fel și pentru SF –uri. Deși ați spus că se va primi o sumă de la 

județ, văd că de la 105 mii alocati initial s-a redus la 65 mii. Sunt o serie de investiti: 

baza de sport, sala de sport, sediu primărie, pentru care s-au alocat sume mari, aceasta mă 

deranjează. Concret sumele cuprinse pentru diverse consultanțe și studii geo, să fie duse 

pentru str. Moldoveanu, respectiv 133 mii lei. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – este o propunere pertinentă, probabil că ați citit 

este cuprins studiu de fezabilitate, până nu faci acest studiu, care durează 3-4 luni, nu poți 

să incepi investiția și atunci din sumele rămase din consultantă și studii se vor cuprinde la 

investitia in discuție, deoarece tot suma intreagă trebuie prevăzută să poti demara 

investitia. Dacă ducem acum 100 mii tot nu va fi suficient, deoarece trebuie intreaga 

sumă cuprinsa in buget, înțelegeți? 

           Dl. consilier Dobrila Ioan – tot nu am înțeles de ce ati redus sumele 

Dl. primar Cristian Gheorghe – deoarece suma lăsată este suficientă pentru avize 

și studiu necesar in prima fază și s-a analizat unde sunt urgențe luându-se în discuție și 

doleanțele cetățenilor și atunci s-a cuprins Centrul de permanent și altele. 

Puteți face propuneri si dacă se aprobă executăm, noi am venit cu un proiect care 

poate suferi modificări. 

Dl. consilier Lup Alexandru – și eu sunt un susținător al acelei investiții dar de ce 

să nu încercăm să accesăm bani din fonduri europene? 

Dacă sunt alte observații? 

Dl. consilier Stânea Timotei – de data trecută a fost aprobat un proiect de 

investitii pentru trotuarul de pe str. Tineretului, am înțeles că datorită unei greșeli de 

proiectare nu s-a putut executa. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a cuprins la reparații. 

Dl. consilier Stânea Timotei – la sedinta consiliului de administrație a fost făcută 

o propunere de angajare a directorului la Clubul sportiv, ceea ce stiam eu este că aceea 

sectie de handbal este prinsă in sistemul clubului, când am adus in discuție inființarea 

sectiei de handbal mi s-a spus că nu este necesar să facem niciun demers deoarece ea 

există. 

Când am discutat despre buget am constatat că handbalul nu este luat în calcul, 

datorită faptului că nu este organizare, nu este președinte, nu sunt lucrurile puse la punct. 

Noi dezbatem un buget și din perspectiva mea il discutăm in lipsa discutiei din consiliul 

de administratie care va avea loc luni și nu știu dacă se mai poate prinde ceva in discutie. 

Chiar nu am stiut că trebuia organizată aceasta sectie, am trait cu impresia că poate fi 

funcțională, sunt copii inscrisi, sunt oameni implicati, lucrurile funcționează, ca să 

constat că nu este asa, dar doresc să luati in calcul și sustinerea acestei sectii. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – consiliul de administratie trebuie să cuprindă 

bani și pe sectia de handbal. 



Dl. consilier Stânea Timotei - ceea ce doresc este să acordăm credit și acelor 

copii și părinți, nu am niciun interes doresc doar să existe această posibilitate, poate că va 

intrebați de unde să alocăm bani? Poate că ati observant că în lista de achizitii sunt recuți 

300 de lați pentru bănci ceea ce presupune alocarea unei sume de 8000 lei. Eu cred că o 

să fie reparate, însă la o discuție anterioara să aflu că bradul care este ridicat cu ocazia 

sarbătorilor de iarnă se prelucrează și se fac lați. Acum intrebarea mea este : bratul este 

pentru lati sau acestia se achizitionează dintr-o altă direcție? Dacă bradul este pentru lati 

atunci rog ca suma cuprinsă pentru achizitionarea laților să fie redirecționată Clubului 

sportiv, în speță fiecărei secții printre care să fie inclusă și cea de handbal. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă îmi permiteți domnule consilier, când s-a 

dat bradul jos acesta nu s-a transformat în lați, prelucrarea acestuia presupune costuri, 

prelucrarea unui lat costă 12 lei. 

Dl. consilier Lup Alexandru- vă rog să revenim la bugetul local. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- propunere dvs. este bună, dar să vorbim despre 

handbal, poți înfiinta aceasta secție dar nu s-au făcut demersuri, ea trebuie afiliată la 

Federația Română de Handbal și cineva trebuie să facă aceste demersuri. În momentul 

când va fi afiliată, ea poate exista. Dvs. la momentul de față nu puteți face legitimații 

pentru jucători, să aparțină Clubului Chimia Victoria, pentru că nu există. 

Este posibilitatea ca și atunci când este cuprins în codul CAEN pentru firme și faci 

demersurile pentru infiintarea acestei sectii. 

În al doilea rând, revenind la sumele alocate, acestea cuprind si salariul 

președintelui, de acolo consiliul de administratie poate stabili cât dorește iar in momentul 

in care nu  ajunge venim și suplimentăm, deci nu se oprește activitatea. 

În consiliul de administrație stabiliti sumele pentru antrenor și funcționare și 

mergeti mai departe, aveti sume pentru functionare 3-4 luni, dupa care puteți să veniti cu 

fundamentare cat costă funcționarea sectiei de handbal și vom analiza dacă putem să 

sustinem sau nu. 

Dl. consilier Stânea Timotei – cine se ocupă de activitatea acestei secții? 

Dl. primar Cristian Gheorghe- în primul rand Consiliul de administrație propune 

funcționarea acestei secții, președintele este obligat să facă demersurile necesare pentru 

asta. 

Dl. consilier Stânea Timotei – când am intrebat mi s-a spus că secția de handbal 

este cuprinsă in Clubul sportiv.  

Dl. consilier Lup Alexandru- vă rog să revenim la bugetul local. 

Dacă nu mai sunt alte discuții supun spre aprobare amendamentele formulate. 

Amendamentul numărul 1 privind cuprinderea în lista de investiții a unui studiu de 

fezabilitate în vederea achiziționării unui aparat de monitorizare a aerului din Victoria. 

Se supune la vot si se voteaza cu 5 voturi pentru, 6 abținerii și unul impotrivă. 

Dl. consilier Lup Alexandru- amendamentul nu a întrunit numărul necesar de 

voturi. 

Amendamentul numărul 2 – scoaterea din lista de investitii a proiectelor de 

consultanta management si studii geo și alocarea sumelor pentru investitia ”Drum acces 

str. Moldoveanu – str. Victoriei. 

Se supune la vot si se voteaza cu 6 voturi pentru, 6 abținerii. 

Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi. 

Amendamentul  numărul 3  - renunțarea la suma prevăzută pentru achiziție lați și 

suplimentarea  bugetului clubului sportiv.  

Se supune la vot si se voteaza cu 4 voturi pentru, 8 abținerii. 

Amendamentul nu a întrunit numărul necesar de voturi. 



Dl. consilier Stanea Daniel – secția de handbal există dar trebuie făcude 

demersuri pentru a fi activată, o data trebuie sa aprobam in consiliul de administratie 

angajarea unui antrenor și mai departe demersurile la Federația Română de Handbal, 

neavând nici o cerere din partea ciuva care vrea să înființeze această secție noi in ce 

bază? 

D-na viceprimar Bratu Cristina - și noi consiliul in ce bază? 

Dl. consilier Stânea Timotei- atunci de ce mi s-a spus că pentru sectia de handbal 

nu trebuie făcute demersuri? 

Dl. primar Cristian Gheorghe- această secție există ca și cea de oriectare și 

karate. 

Dl. consilier Lup Alexandru – se supune la vot proiectul în forma prezentată. 

 

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

10 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.   22  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.3- privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, 

seria BV, nr.141587/06.02.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea 

promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Badea Costică – am citit contractul și nu este precizat dacă ne va 

reprezenta și în căile de atac. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – este pentru reprezentare in primă instanță. 

Dl. consilier Stînea Timotei – prima întrebare este care au fost motivele pentru 

care s-a mers cu acest avocat și a doua să înțeleg că este strict pe un segment sau este o 

angajare pe mai mult timp. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – alegerea avocatului nu respectă principiul 

licitatiei publice și achiziției prin SEAP, este exceptată de la această procedură. Se merge 

pe încrederea și prestigiul avocatului respectiv. 

Dl. consilier Stînea Timotei – deci în baza unei cunoașteri anterioare? Întrebarea 

este dacă domnul avocat a făcut progrese in procesul legat de delimitarea teritorială? 

D-na secretar Tocoaie Gabriela –tot ce ține de dânsul da, acum suntem in faza în 

care s-au depus concluzii la expertiza depusă de experții aleși de către instanță și aceasta 

este transmisă spre avizare la ANCPI. 

 Domnul avocat are o experiență de 26 de ani și procesele în care am fost 

reprezentați de dânsul au fost câștigate.  

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

11 voturi pentru, niciunul împotrivă, 1 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.   23  .   

 

Dl. consilier Lup Alexandru –vă mulțumesc pentru participare și înțelegere și 

declar ședința închisă. 

 

 

      Președinte,                                                     Secretar general,          

LUP ALEXANDRU                               TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 

 


