
 

                                                                       
 

 

 
                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 07.09.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  extraordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti 

un nr. de 10 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.396/02.09.2020 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. 

    (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. 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

D-na secretar Cioca Gabriela – conform regulamentului de organizare și 

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

septembrie. 

 Dl. consilier Lup Alexandru – îl propun pe domnul Smădu Octavian. 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 10 pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abținere.  

D-na secretar Cioca Gabriela – domnul consilier Smădu Octavian este invitat 

să preia ședința. 

Dl. consilier Smădu Octavian - Buna ziua,  pe ordinea de zi a ședinței 

extraordinare de astăzi avem 3 proiecte de hotărâri și începem cu supunerea la vot a 

proiectului de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi. 

 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.141.   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea rectificării  bugetului local 

al Oraşului Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Smădu Octavian- dacă sunt discuții? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pe lângă propunerea de buget pe care o 

aveți și prin care ați observat că majoritatea sumelor merg spre învățământ, pentru 

asigurarea materialelor necesare pentru igienă și protecție, am identificat și 

posibilitatea accesării de fonduri pentru achiziționarea tabletelor pentru copii. 

Este un ghid în consultare și am analizat posibilitatea de a asigura și noi tablete 

tuturor copiilor de la școală și în ghid este precizat că dacă facem achiziția sau 

demarăm procedura de achiziție, înainte de a fi finalizat ghidul se pot accesa aceste 

sume. Și atunci am renunțat pe partea de funcționare la alte cheltuieli și doresc să 

formulez un amendament să fiți de acord să suplimentăm la capitolul învățământ pe 

lângă cei 195 mii lei cât au fost alocați să fiți de acord sa mai alocăm suma de 884 

mii lei pentru achiziție obiecte de inventar – tablete: 

-învățământ primar 292 mii lei 

- învățământ secundar inferior(gimnaziu) – 238 mii lei 

- învățământ secundar superior (liceu) -243 mii lei 

- învățământ profesional -111 mii lei. 

Având în vedere că este o achiziție și se decontează din fonduri europene, ca să 

nu existe riscul să facem greșeli, fiind vorba de un ghid în consultare și o procedură 

nouă, doresc să mai propun încă un amendament să prindem și consultanță pentru 

achiziția tabletelor pentru că este o sumă mare pe care o alocăm și să nu riscăm să 

facem greșeli, în valoare de 30 mii lei. 



Al treilea amendament este legat de reabilitare trotuare, din primăvară au venit 

cetățeni de pe str. Chimiștilor bl. 26 și au solicitat să le reabilităm și lor trotuarele, le-

am spus să facă solicitare în scris să putem cuprinde la fundamentarea bugetului și 

pentru că nu au adus solicitarea zona aceea nu a fost cuprinsă. Acum când au început 

lucrări de reabilitare au venit și au spus că nu ne-am ținut de cuvânt, mi am luat 

angajamentul că voi veni în fața dvs. și voi face această propunere, pentru aceasta 

propun ca să suplimentăm cu suma de 10.800 lei. 

Dl. consilier Stanea Daniel – Și str. Victoriei nr.22 ați cuprins-o? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – ați putea spune o sumă? Ce este Victoriei 

22? 

Dl. consilier Stanea Daniel – accesul la ghena de gunoi, un trotuar. 

D-na viceprimar Bratu Cristina –Dacă vreți să facem amendament ne trebuie 

o valoare,  nu ați venit să spuneți ce sumă ar fi necesară. 

Dl. consilier Stanea Daniel – s-a mai ridicat această problemă încă de anul 

trecut. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dar ne trebuie o estimare, eu cred că acolo 

este o problemă, trebuie să treci strada și cum pui trotuarul să treci strada, acest lucru 

s-a mai discutat. Acolo este un proiect de modernizare a străzii Moldoveanu, dar 

pentru că această lucrare are o estimare de un milion lei, evaluarea a fost făcută acum 

3 ani pe PNDL, care nu s-a mai putut accesa iar din bugetul local nu avem această 

sumă și pentru acest lucru s-a amânat. 

Dl. consilier Stanea Daniel- nu sunt costuri mari, erau plăcile de beton  

depozitate la Tăruș în curte, mai sunt? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt, dar problema este că nu poti trece 

strada, s-a mai discutat acest lucru. 

Dl. consilier Lup Alexandru – as dori să văd dacă am înțeles bine: 

-deci în primul rând tablete, mărim suma pentru achiziția de tablete, în principiu am fi 

de acord, apoi ați spus ca să decontăm aceste tablete ne trebuie consultanță și ati spus 

30 mii lei, aveți contract? Mi se pare o sumă mare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu avem contract, pentru că la ora aceasta 

este un ghid care este in consultare, sunt proceduri și am incercat să ne lămurim cum 

să putem deconta banii,  am sunat la mai multe firme de consultanță să ne îndrume 

pentru că noi nu am avut proiect și nu știm exact ce va trebui să facem. 

Dl. consilier Lup Alexandru – am înțeles nu doriți să vă asumați riscul, dar 30 

mii lei mi se pare o sumă mare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – firmele practică tarife de 5-10% din 

valoarea proiectelor. 

Dl. consilier Lup Alexandru –al treilea amendament era pentru majorarea 

sumei la reabilitare trotuare, aceasta nu o mai înțeleg de ce nu ați făcut-o până acum? 

Banii de unde i-ati luat? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – pentru că nu am avut solicitări decât 

verbale, banii sunt din economii la alte lucrări și funcționare. Vă rog să luați act de 

faptul că sumele pentru consultantă sunt eligibile și se pot recupera. 

D-na secretar Cioca Gabriela – dacă nu mai sunt discuții supunem la vot 

amendamentele: 

Amendamentul nr.1 se votează cu 10 voturi pentru; 

Amendamentul nr.2, se votează cu 9 voturi pentru, unul impotrivă; 

Amendamentul nr.3 se votează cu cu 10 voturi pentru 



 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentele formulate și se adoptă  cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.142.   

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea  trecerii  integrale a 

apartamentelor nr.2 și 5 din obiectivul Grădiniţa nr.3 şi a terenului aferent acestora, 

situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, din domeniul public al Or.Victoria și 

administrarea Consiliului Local Victoria, în domeniul public al Județului Brașov și 

administrarea Consiliului Județean Brașov.            

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Smădu Octavian – ma gândesc dacă  de la suprafata de 815 mp 

de pe Salcâmilor și 363 mp pe Stadionului le ajung, dacă trecem în administrarea 

celor de la Brasov, să ne dea și ei ceva, poziția este centrală, eu nu știu ce gânduri o fi 

având ei. 

Dl. consilier Lup Alexandru – întrebarea este pertinentă, este suficientă 

suprafața care o putem oferi. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – este suficient deoarece așa cum știu și 

persoanele care fac parte din consiliul de administrație, ei nu mai aveau nici numărul 

de elevi cu care să funcționeze ca persoană juridică, au declarat mai mulți copii și știți 

ce scandal a fost acolo. 

Dl. consilier Lup Alexandru – acest aspect trebuie scos în evidență. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dacă nu dăm spațiul nu au unde să fie 

mutați și riscăm să fie nevoiți să se mute la Făgăraș și cum să fie transportați copii, 

mai mult sunt puse in pericol locurile de muncă ale acelor oameni. 

Pe altă parte în spațiul de pe Salcâmilor este aprobat proiectul pentru creșă, in 

valoare de 4 mii lei din fonduri europene, nu putem pune in pericol acel proiect. 

Dl. consilier Smădu Octavian – pe copii aceeia nu-i poate muta nimeni. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – avem hotărâre a consiliului prin care ați 

aprobat că acolo se face o cresă. 

Dl. consilier Smădu Octavian – cu bani aceea faceți o creșă nouă din temelie, 

deci nu mai spargeți pereții. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – din bani prevăzuți în proiect ne dă voie 

10% să facem amenajări la infrastructură, din restul banilor vom obține bani pentru 

salarii, funcționare si calificări, nu sunt bani să accesezi să construiești. Am venit în 

consiliu și am prezentat proiectul, l-ati aprobat, astăzi ziceți să renunțăm la acel 

proiect?  

Dl. consilier Smădu Octavian – de ce atâta grabă? 

D-na viceprimar Bratu Cristina - Sunt termene cei de la minister ne-au 

chemat să semnăm contractul, noi am stabilit acel spațiu. 

Dl. consilier Lup Alexandru – să spunem și concluziile, după părerea mea ar 

trebui să aprobăm pentru că e păcat să pierdem creșa, iar pe de altă parte avem 

posibilitatea dacă este suficient spațiu, dacă este așa cum se va vedea in practică, să 

ne punem problema de a dezvolta acel spațiu. 



Dl. consilier Miclea Ioan – mai ales că ei au luat cealaltă parte a clădirii ca să 

o renoveze iar clădirea acum nu este utilizată, noi am fost cei care au dat clădirea 

consiliului județean pentru reabilitare iar acum venim și spunem că nu mai dorim? 

Dl. consilier Smădu Octavian – avem dreptul să discutăm, se va face același 

lucru si la etajul 1 și 2? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – creșa se va face pentru un număr de 70 de 

copii în 2 ani. 

Dl. consilier Smădu Octavian- acest lucru presupune locuri de muncă,, 

părinții merg la servici și copilul va fi la creșă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt părinți care au venit la primărie că au 

copii de 3 ani și nu-i primesc la grădiniță că nu mai sunt locuri. 

Dl. consilier Lup Alexandru – pentru fonduri europene trebuie să te pliezi pe 

regula lor, altfel nu esti eligibil. 

Dl. consilier Miclea Ioan – cei de la scoala sunt de acord cu mutarea? 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – solicitarea scolii este de acum 5 ani, ei au tot 

solicitat spațiul de pe str. Stadionului. 

Dl. consilier Smădu Octavian – eu cred că si noi am putea solicita in schimb 

apartamente pentru copii cu situații dificile care fac școală în Brașov. 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să formulez un amendament, respectiv in cădirea 

respectivă să nu se schimbe destinația, să rămână cu destinație de Centru Școlar 

pentru Educație Incluzivă. 

Dl. consilier Smădu Octavian – se supune la vot amendamentul și se votează 

cu 10 voturi pentru nicio abținere, niciunul împotrivă. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul formulat și se adoptă  cu 10 voturi pentru, unul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.143.   

 

Ordinea de zi fiind epuizată declar ședința închisă. 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                        SECRETAR GENERAL, 

   SMĂDU OCTAVIAN                             CIOCA GABRIELA LENUȚA 

 

 

 

 


