
     

 
 

PROCES   VERBAL 
 
            Încheiat azi 09.02.2021 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Victoria. 
            D-na Bivolu Maria Bianca– având în vedere prevederile OUG 57/2019 – Codul 
Administrativ cu referire la art.512 și art.512 se aprobă d-nei secretar general Cioca 
Gabriela Lenuța, suspendarea raporturilor de serviciu pentru o perioadă de 90 de zile 
(04.01.2021-06.05.2021) pentru rezolvarea unor situații personale, în acest sens s-a emis 
de către primarul Or.Victoria Dispoziția nr.694/22.12.2020.În vederea asigurării 
continuității activitățiilor funcției publice de conducere – secretar general,  primarul 
Or.Victoria a emis Dispoziția nr.708/29.12.2020 prin care d-na Bivolu Maria Bianca 
preia prin delegare atribuțiunile funcției publice de secretar general al Or.Victoria. 

Cu permisiunea dumneavoastră vom începe ședința  extraordinară de astăzi. 
Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.71/04.02.2021 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, 
lipsind un nr.de 3 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. 
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    (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. 
         D-na Bivolu Maria Bianca– vă rog să faceți propunere pentru președintele de 
ședința al lunii februarie 2021. 
         Dl.consilier Iosipescu Cristian propune pe Jurcovan Anca-Florentina.Nemaifiind 
alte propuneri, se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 12 voturi pentru 
niciunul împotrivă, nicio abținere. Președinte de ședință este d-na consilier Jurcovan 
Anca-Florentina 
          D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina– Buna ziua ! Declarăm ședința 
deschisă. 
 D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina –având în vedere că este o ședință 
extraordinară vom trece direct la discutarea  proiectelor existente pe ordinea de zi. 
 
        Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 
extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.02.2021. 
       Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
       Avizele comisiilor : favorabile 
       D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
       Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 12 
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 
nr.30. 
         Proiect de Hotărâre nr.2- pentru modificarea și completarea  art.1 și art.4 din 
HCL nr.3 din 15.01.2018 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Anexei (art.7 alin.5 și art.15) la  
Regulamentului privind instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare 
pentru persoanele fizice din oraşul Victoria. 
          Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
          Avizele comisiilor : favorabile 
          D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
          Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.31. 
         Proiect de Hotărâre nr.3- pentru modificarea Cap.VII – taxe speciale și alte 
taxe locale (art.484 și art.486 din Codul Fiscal) – taxa specială de salubrizare din 
HCL nr.71/30.04.2020 cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 
2021 
         Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
         Avizele comisiilor : favorabile 
         D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
         D-na primar Bertea C -  Doresc să aduc câteva lămuriri.Îm primul rând referitoare 
la calitatea filmării, am văzut că cetățenii sunt nemulțumiți. Precizez că filmăm cu un 



telefon mobil, este telefonul meu personal, deocamdată nu există buget pentru altceva, de 
aceea ne cerem scuze pentru calitatea filmării. Iar, atunci când votul este secrte, nu este 
voie să se filmeze, de aceea telefonul este direcționat spre podea. Referitor la taxa de 
salubrizare , unde avem foarte multe nemulțumiri ale cetățenilor, aș vrea să aduc câteva 
lămuriri. Din nefericire, noi , Consiliul Local nou format, primarul și viceprimarul 
suntem nevoiți să facem acest lucru. Sub nicio formă nu ne-am dorit acest lucru, suntem 
puși în această situație ingrată datorită lucrurilor care s-au perpetuat și în anii trecuți. 
Această mărire la salubrizare, care este propusă de la 8 lei la 10 lei, ar fi trebuit să fie 
mărită încă de anul trecut. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, lucru confirmat și de 
administratorul de la Ecosistem care a dorit ca acestă mărire să aibă loc din luna 
septembrie când era foarte greu de suportat aceste cheltuieli. Pentru că era campanie 
electorală, nimeni nu și-a asumat această mărire. În conssecință, lucrurile au continuat, 
iar la ora actuală ne aflăm în această imposibilitate. Vă explic din ce cauză suntem 
nevoiți să recurgem la această mărire. Societatea Ecosistem care are contract de delegare 
cu A.D.I.ul-Asociația de Dezvoltare Intercomunitară- în care sunt 6 comune și orașul 
Victoria.Toate suntem deservite de aceeași societate –Ecosistem. Ecosistemul este cel 
care adună deșeurile de pe raza acestor 7 U.A.T.uri.Noi ducem deșeurile la groapa , la 
societatea TRACON , situată la Cristian în județul Sibiu.Din nefericire, în acest an taxele 
s-au scumpit extraordinar de mult. Vă ofer câteva date concrete: în anul 2019 pentru 1 
tonă de gunoi pe care o duceam la Tracon era 70 lei taxa de gunoi plus TVAul și se mai 
plătea o taxă de mediu de 30 lei (separat). Acestea două, însumate fac 100 lei plus TVAul 
se plăteau pentru 1 tonă de gunoi. În anul 2020 când au intervenit modificările, atât pe 
legislație, cât și modificările impuse de depozitul Trancon de la Cristian, a crescut la 80 
lei taxa de gunoi plus TVAul și taxa de mediu la 80 lei plus TVA, adică , s-a ajuns în 
anul 2020 să plătim aproximativ 200 lei pe tonă, fată de anul 2019 cînd plăteam 100 lei 
pe tonă. Remarcăm o diferență dublă. Pe lângă această diferență dublă, cantitatea de 
deșeuri pe care o ducem noi, în ultimele luni ale anului 2020,  când am făcut eu calculul 
și în luna ianuarie 2021 este cu aproximativ 30% mai mare decât duceam în anii 2019, 
2020. Diferența de la 8 lei la 10 lei taxa de salubritate provine din faptul că depozitul 
Trancon , respectiv taxa de mediu a crescut în 2020 la 80 lei. Lucrurile acestea vor 
continua, pentru că această taxă de mediu va mai crește. De asemenea, vă anunț că 
Primăria a fost nevoită să plătească în urmă cu 2 săptămâni o cotă către Mediu  de 0,5% 
reprezentând valoarea noastră pentru cât reciclăm , cât colectăm selectiv. Și pentru că nu 
colectăm selectiv pe raza orașului Victoria, am plătit 43000 Ron această taxă către 
Mediu, care categoric, la anul va fi mult mai mare. Soluția pe care o vedem noi pentru 
viitor, ca aceste prețuri să nu mai crească, este doar colectarea selectivă. Aceasta 
înseamnă că vom putea să ducem o cantitate de deșeuri mult mai mică , scăzând 
cantitatea de deșeuri scade și valoarea. Noi ducem la ora actuală către Trancon, aproape 
zilnic, 24 de tone , iar 1 tonă este aproximativ  200 Ron. Pe mandatul meu, și vă asigur de 
acest lucru , nu se va mai duce gunoi ilegal, cum se ducea înainte la gropile dinspre 
Viștea sau în alte locuri, ca să scadă cantitatea de gunoi. Trebuie să învățăm să fim 
ecologiști, să sortăm selectiv. Lucrul acesta se va întâmpla, așteptăm aprobarea bugetului, 
după care să achiziționăm pubele , pentru că la ora actuală e necesar să achiziționăm 
minim 4 pubele , deși legea zice că din 1 ianuarie trebuie să colectăm pe 5 fracții, adică 
se introduce și biodegradabilul, dar vom începe măcar cu 4 fracții. Lucrul acesta trebuie 
să se întâmple și în satele din jur și Victoria, pentru că nu avem altă infrastructură, 
beneficiem cu toții de aceleași mașini. Necesarul de pubele pentru orașul Victoria , 
calculat pentru toate casele și blocurile, colectat selectiv, este aproximativ 170000 Ron , 



care sperăm prin bunăvoința consilierilor locali să fie introduși în buget și aprobat , 
tocmai pentru a reuși să achiziționăm aceste pubele. Ne gândim și la un sistem video , am 
primit câteva oferte pentru camere pe care să le amplasăm la coșurile de gunoi, ofertele 
primite variază între 20000 Ron și 25000 Ron pentru amplasarea unor astfel de camere, 
după care, ulterior, putem să aplicăm și un regulament prin Hotărâre de Consiliu Local, 
prin care să dăm amenzi. Probabil că la început ne va fi foarte greu să colectăm selectiv, 
dar în timp, eu cred că va fi posibil. Am avut o discuție cu primarul de la Cîrțișoara, el 
duce o parte din deșeuri către firma GO Avrig, o firmă care colectează selectiv. De 2 ani, 
de când fac acest lucru, cantitatea de deșeuri care merge către această gropă a scăzut cu 
aproape 40%. Dacă și noi reușim să scădem aceste tone pe care le ducem prin colectare 
selectivă, pe de o parte că luăm câțiva bănuți , nu mulți, dar, îi luăm, pe de altă parte , 
ducând o cantitate mai mică putem menține prețul care este la ora actuală și putem face și 
câteva investiții. În momentul actual nu putem vorbi de investiții, pentru că mărirea 
prețului ne este dată de Mediu și Trancon. O altă variantă ar fi transportul la o altă groapă 
din județul Brașov , Tineco, dacă nu mă înșel. Din păcate, tarifele percepute sunt mult 
mai ridicate decât Tranconul de la Cristian, distanța în kilometri este mult mai mare, 
rampele pe care intră mașinile nu sunt adecvate la mașinile pe care le avem noi  și 
întâmpinăm o grămadă de probleme. Știți că eu am fost împotriva măririi cu orice preț și 
sunt o ecologistă convinsă. Am studiat la Go Avrig care sunt prețurile din zonă, și am 
ajuns la 15 Ron, la Făgăraș taxa de salubrizare este de 16 Ron, noi, la ora actuală suntem 
printre cei mai ieftini cu taxa de salubrizare de 10 Ron. Dacă nu vom colecta selectiv, la 
un moment dat și acest A.D.I, cu aceste prețuri ținute la limită,  se va dizolva pentru că 
nu va putea supraviețui. Totul depinde de noi și de cât de mult învățăm să colectăm 
selectiv. Până acum nu am avut infrastructura specifică, pubelele necesare, dorință. Acum 
există , se vor face, dar cu răbdare. Dacă vom hotărî că și aceste taxe sunt foarte mari și 
ducem la dizolvarea acestui serviciu de salubrizare , atunci variantele noastre sunt să ne 
ducem spre Go Avrig , care este cel mai apropiat sau la Făgăraș care are taxa de 16 Ron. 
Deocamdată suntem cei mai ieftini din zonă. Am simțit nevoia să vă expun toate aceste 
lucruri pentru că în ultimul timp sunt acuzată că m-am instalat de puțin timp și da încep 
să aplic măriri. Pentru că aceste măriri trebuiau aplicate înainte. Îmi pare rău. 
Dumneavoastră veți hotărî astăzi ce se întâmplă. 
 D-na consilier Tatu C- D-na primar să ne explicați, vă rog, cum a crescut cu 30% 
cantitatea de gunoi pe care o ducem la Sibiu! Din 2019 în 2020. 
 D-na primar Bertea C- ceea ce am remarcat de când sunt primar, pe mandatele 
trecute nu răspund. Taxa de salubrizare în Victoria, în cea mai mare parte se plătește, 
însă, avem niște containere și niște platforme care sunt amplasate în apropierea 
grădinilor.De multe ori, locuitorii își duc acolo absolut tot, începând cu cutiile de vopsea, 
lemnele, tot ce strică, ce găsesc inutil, etc. Taxa de salubrizare pe apartament , pe case 
este una, iar ceea ce ne scoatem noi din grădini și lăsăm în mijlocul drumului , este alta. 
La o verificare sumară, încă nu am reușit mai aprofundat, dar la primăvară când ne va 
permite timpul vom ieși cu echipele de la departamentul Administrativ și vom măsura,  
am constatat că există foarte multe grădini care nu au contract de închiriere sau nu știm 
că oamenii au grădini, dar, în schimb, își duc toate gunoaiele aici. Există foarte multe 
persoane care nu anunță că își scot din casă și depozitează toate lucrurile aici, și gândiți-
vă câte cantități poate genera o grădină, pe care le arunci pe marginea drumului sau te 
duci și umpli containerele. Noi la Trancon plătim la tonă, dacă nu vom sorta nu se va 
întâmpla nimic.Poate și pandemia a fost o cauză, mulți cetățeni au revenit acasă și 
consumurile generate au fost mai mari. Eu am interzis ca toate mașinile de gunoi să mai 



descarce ilegal (la groapa de gunoi dinspre Viștea sau Heleșteu), aceste lucruri nu se mai 
întâmplă. Am semnat și un contract de închidere a gropii de gunoi către Viștea cu firma 
Atos . În 15 luni o să avem acolo o zonă decontaminată, o zonă în care toate lucrurile vor 
fi puse la punct. 
   Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.32. 
           Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea actului adițional nr.4 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 cu referire la 
modificarea pct.1 al Anexei nr.5 la contractual de delegare. 
        Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
        Avizele comisiilor : favorabile 
        D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
        Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 12 
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 
nr.33. 
           Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea strategiei de tarifare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria în perioada 
2021 – 2026 și a formulei de ajustare tarifară și încheierea unui act adiţional la 
contract cu privire completarea art.23 Cap.IX-Preţurile/tarifele practicate şi 
procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora, cu Anexa 1 - Costurile de 
operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate. 
        Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
        Avizele comisiilor : favorabile 
        D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
        Dl.consilier Cățănaș Cosmin- Prezintă modul de întocmire a strategiei de tarifare a 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria în perioada 2021 – 
2026 și a formulei de ajustare tarifară precum și cele prevăzute în Anexa 1 - Costurile de 
operare si  exploatare și Anexa 2 - Calcul rata de  suportabilitate.Rata de suportabilitate 
trebuie să fie de 3,5% pe venitul mediu al unei familii.La nivelul Orașului Victoria, rata 
de suportabilitate nu va depăși 0,98% din venitul mediu al unei familii/gospodării. 
         D-na primar Bertea C –  Am fost și am vizitat stația, iar la stația de epurare a 
apelor uzate nu s-a mai intervenit de zeci de ani. Totul este empiric, nu mai funcționează 
multe dintre ele, neinvestindu-se , categoric nu mai suntem în acord cu cerințele de la 
Mediu. Suntem penalizați pentru asta în fiecare lună, și au fost amenzi, acestea cresc de 
la o lună la alta , de aceea prioritar este să investim și în stație , de aceea încercăm să 
identificăm unele dintre proiecte și tocmai am făcut cerere de finanțare către C.N.I-
Compania Națională de Investiții pentru o stație de epurare și pentru canalizare , pe care 
de asemenea, le-am depus. Identificăm în continuare și alte axe pe acest sector. Probleme 
la canalizări în oraș sunt masive pentru că nici în rețeaua de canalizare nu s-a investit de 
zeci de ani , cedează tronson după tronson, nu este o soluție să le cârpim, ele vor trebui la 
un moment dat schimbate radical , prețul apei este influențat de societatea APA Ucea, de 
unde ne vine apa , și știți foarte bine că în cursul anului trecut dânșii au scumpit din nou 
apa, și în consecință toate se țin lanț și toate vin pe capul nostru.Până n-o să reușim să 
investim și în această stație de epurare și în niște utilaje pe care să le avem . Din 
nefericire nu avem nici utilaje și de cîte ori suntem nevoiți să intervenim, trebuie să 



apelăm la diverse firme care ne pretează aceste servicii care au anumite costuri și care 
automat aceste costuri se reflectă. E normal ca cetățenii să fie nemulțumiți și de calitatea 
serviciilor și  de canalizările permanent înfundate și se strică atât de repede, dar asta este 
consecința faptului că zeci de ani nu s-a investit nimic în ele.Prețul nu este influențat de 
noi, este unul dintre prețurile cele mai mici din zonă. 
         Dl.consilier Stoian Nicolae- Ideea de a menține acest operator, această societate 
este de a menține prețul scăzut la apă . Dacă ar veni alt operator în zonă în locul acestei 
societăți, prețul nu ar fi același . De aceea ne-am hotărât să menținem această societate , 
nu vrem profit din partea ei, ci doar să supraviețuiască și să asigurăm un serviciu. 

Dl.consilier Smădu Octavian – D-le  consilier Cățănaș cât estimați că va fi 
creșterea în anul următor, că ați precizat că va fi foarte mică. Cât anume ?  

D-na primar Bertea C – În anul 2021 -0,95%,  în 2022 – 0.94%,  
 Dl.consilier Cățănaș Cosmin-  Anul acesta va fi o creștere de 34%, anul 2022- 
5%, 2023-8%, 2024-11%, 2025-7% , 2026-12%. Limita de suportabilitate întrucât 
veniturile vor crește cât de puțin, va rămâne la 1% din venitul mediu într-o 
gospodărie/familie. Practic , o familie cu 3 membrii plătește în medie 41 lei, în 2021 va 
plăti 51 lei, în 2022 va plăti 53 lei, în 2023 va plăti 56 lei, în 2024 va plăti 61 lei  , în 
2025 va plăti   65 lei, iar în 2026 va plăti 71 lei. De exemplu, în 2021 venitul mediu într-o 
gospodărie este de 4862 lei , iar în 2026 va ajunge la 7200 venitul mediu într-o 
gospodărie/familie. Dar va rămâne 1% din acest venit. Legea permite creșterea până la 
3,5% . Nu este cazul pentru orașul Victoria. 
         Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 
12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.34. 
         Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la  aprobarea închirierii prin licitaţie 
publică a spaţiului în suprafţă de 24,31 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat 
str.Policlinicii nr.14 cu destinaţia „Cabinet medical”. 
        Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
       Avizele comisiilor : favorabile 
       D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – dacă sunt discuții ? 
        Nemaifiind discuții se supune spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 12 
voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 
nr.35. 
 
         D-na consilier Jurcovan Anca-Florentina – ordinea de zi fiind epuizată, declar 
ședința inchisă. 
 
 
 
             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              SECRETAR GENERAL 
           Jurcovan Anca-Florentina                                         Cioca Gabriela Lenuța 
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