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 PROCES VERBAL 

                 Incheiat astazi 30.01.2020, cu ocazia dezbaterii publice asupra propunerilor 

initiate de cetatenii orasului Victoria, depuse la Primaria Oras Victoria, in data de 

20.11.2019, cu  nr.de inregistrare 17413 .  

Au fost prezenti : d-nul Primar Cristian Gheorghe, d-na Viceprimar Bratu Cristina, d-na 

Secretar Tocoaie Gabriela, d-l dr. Rotaru Petru- Clinica Paltinul Victoria, membrii ai 

Consiliului Local Victoria, d-l Albaceanu Irinel-Director Ecosistem Victorie, D-l Bunea 

Mircea- reprezentant din partea SC Victoria Parc Industrial SRL , precum si un numar 

de aproximativ 30 de cetateni ai orasului Victoria. 

                   S-a propus inceperea dezbaterii cu punctul nr. 8 din propunerile cetatenilor 

privind necesitatea existentei, la spitalul din Orasul Victoria, de medici pe fiecare 

specialitate si in special pe diabet. 

Cetatean ( d-na Grigorovici)– sunt bolnava de diabet din anul 2003. Eu impreuna  cu 

persoanele din zona diagnosticate cu diabet suntem obligati a ne deplasa la spitalele din 

Brasov, Sibiu sau Fagaras, majoritatea suntem persoane de varsta a 3 a. A fost o 

perioada cand la Policlinica din Victoria venea un medic diabetolog o data pe luna si 

plateam consultatia 50 lei pe luna. 

Cetatean (d-na Catanas)– anul trecut m-am lovit de foarte multe probleme in sistemul de 

sanatate, am luat legatura cu d-l doctor Rotaru dar vazand cate probleme sunt m-am 

adresat direct Brasovului. Ei au spus ca intr-adevar Victoria este o problema, incercam 

dar nu reusim, este nevoie de cat mai multe cereri semnate de bolnavi in urma carora sa 

vedem ce putem face. Ar trebui sa mergem la medicii de familie sa luam numarul de 

bolnavi ai acestui oras si in functie de acestia sa  facem o cerere catre DSP Brasov si sa 

vada cei de acolo ce pot sa faca. Mi-au promis ca vor face ceva pe partea cu diabetul. Pe 

partea cu radiologia sunt persoane in varsta din oras care au nevoie de radiografii si nu 

au cum sa mearga la Fagaras pentru ca in tren nu se pot urca daca au un picior rupt sau 

autobuzele nu vin la timp. Ar trebui ca impreuna sa ne straduim sa asiguram strictul 
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necesar  de care avem nevoie. In ceea ce priveste centru de permanenta este foarte 

limitat si au in dotare aparate din epoca primitiva. 

Cetatean- centru de permanenta duce lipsa de medicamente si am dori sa fie mai 

aprovizionat. As vrea sa insist ca, daca s-ar putea sa se faca un centru de urgente. 

D-l dr. Rotaru- stim ca in zona orasului Victoria sunt in jur de 600 bolnavi de diabet, si 

de trei ani cautam un medic diabetolog care sa fie in contract cu casa de sanatate. Este 

foarte greu sa aducem medici specialisti in Victoria, medicii specialisti refuza spitalele 

mici preferand pe cele mari unde au un castig de 10000 lei - 15000 lei pe luna. 

Momentan suntem in discutie cu un medic diabetolog si speram sa fie de acord sa vina 

macar o data pe saptamana. 

In ceea ce priveste aparatul de radiologie, el este in Spitalul din Victoria  si urmeza sa 

amenajam un spatiu adecvat si apoi sa obtinem avizele de functionare .Au fost facute 

demersuri, dar nimeni nu doreste, de la minister, sa dea o semnatura, ne trebuie si avizul 

CNK- ului Costurile pentru functionarea radiologiei se ridica undeva la suma de 20.000 

euro. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- in ceea ce priveste centrul de primiri urgente avem 

aceasta preocupare din anul 2012, si dupa numeroase solicitari la minister, la un moment 

dat, s-a gasit solutia ca la Victoria sa fie deschis un punct de lucru al Spitalului Judetean 

de Urgenta, insa problema cu care se confrunta intregul sistem medical precum si 

spitalul din Victoria este lipsa medicilor. Daca am reusi sa gasim medici de specialitate 

urgentisti , am putea relua demersurile. 

D-l Primar- s-a incercat realizarea  acestui centru de primiri urgente si in privat impreuna  

cu d-l doctor Rotaru, pe atunci nu existau  norme de aplicare, dar acum vom  relua 

demersurile pentru a  deschide un centru de primiri urgente in privat. Spatiu pentru 

Centru  exista, este aprope complet dotat din punct de vedere al aparaturii medicale. Mai 

trebuie doar sa putem functiona si  ca Ministerul Sanatatii sa aprobe angajarea medicilor.  

Dotarile necesare centrului de permanenta sunt cerute de catre doctorul reponsabil cu 

centrul de permanenta, respectiv dl dr Prica, medicamentatia suplimentara precum si 
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aparatura este data de catre DSP. De fapt, si medicamentele trebuiau suportate de catre 

DSP, dar Consiliul Local Victoria a aprobat  sa suporte o parte din medicamentele pe  

care DSP nu le poate sustine. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- la centru de permanenta competentele medicilor sunt 

limitate, ei nu pot acorda primul ajutor de aceea atunci  cand se suna la 112 sunt obligati 

ca pacientii sa fie dusi direct la Fagaras. 

D-l Primar- din toate demersurile facute am putut sa pastram ambulata la Victoria 

deoarece au dorit sa o mute si pe aceasta la Fagaras. 

Cetatean- de ce pentru a face recuperare este nevoie sa asteptam mai multe luni. 

D-l dr Rotaru- Casa de sanatate  a alocat orasului Victoria fonduri pentru un numar de 20 

de paturi, ar veni cam 60 de pacienti, acestea sunt fondurile alocate de CAS. Pentru a 

beneficia de gratuitate trebuie sa ne incadram in numarul alocat de CAS, iar solicitarile 

din partea cetatenilor sunt multe, asa ca s-a ajuns la programari  pana  la 6 luni . 

D-na viceprimar Cristina Bratu- in urma solicitarii nostre catre CAS in fiecare an reusim 

sa mai obtinem ceva fonduri suplimentare. 

Cetatean- as propune o petitie online pe care sa o semneze toti bolnavii de diabet. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- daca credeti ca o petitie online ar ajuta, suntem pentru. 

Daca credeti ca puteti gasi un medic care ar putea sa vina la Victoria, este bine venit. Ii 

multumim d-lui doctor pentru prezenta, cu rugamintea si cu promisiunea din partea 

dansului ca va incerca sa rezolve cu medicul diabetalog. 

D-l primar- eu spun sa mai insistam la d-na doctor diabetolog de la Fagaras. 

Punctul 1. Sa existe la  Politie  personal in schimbul de noapte pentru a se putea 

deplasa deca exista vreun eveniment in localitate. 

D-na Viceprimar Bratu Cristina- este o problema care este si in atentia nostra, am facut o 

solicitare atat la Inspectoratul Judetean de Politie Brasov cat si la cel de la Victoria in 

acest sens, raspunsul a fost ca din pacate  sunt proceduri, norme, lipsa  finante, aceasta 
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este schema pe care o au. Aceasta problema nu sta in puterile nostre sa o rezolvam. A 

fost invitat si comandantul Politiei dar se pare ca nu a putut ajunge. Daca cineva doreste 

sa discute pe acest subiect? 

D-l Primar- in urma discutiilor purtate la Brasov s-a promis ca o sa trimita masini de la 

Fagaras  sau de la Brasov, ceea ce se vede, ca este masina de politie prin Victoria dupa 

masa, astfel incat la apelarea numarului de urgenta aceste masini de politie intervin. De 

angajat nu se poate, au spus IPJ Brasov. 

Cetatean ( D-na Ciornei)- as vrea sa semnalez cateva cazuri intamplate pe timp de 

noapte la care nu s-a putut interveni pentru ca exista o singura persoana la politie care nu 

se poate deplasa de la post, asa este protocolul. Scandaluri pe timp de noapte pentru care 

s-a sunat la 112 si nu s-a putut intervenii decat dimineata, in noaptea de revelion s-au dat 

cu petarde in cetateni si nu s-a putut interveni. Nu am nici o siguranta sa ies noaptea in 

Orasul Victoria, ca pot sa fiu agresata. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- pentru siguranta cetatenilor, in ceea ce priveste 

Consiliul Local Victoria , s-au suplimentat fondurile si s-au marit numarul de camere 

care monitorizeaza orasul. In urma acestor monitorizari au fost identificati anumiti 

faptuitori. 

D-l Primar- rolul personalului de la Royall este de a apara bunurile publice, in cazurile  

de siguranta si de atac la persoana este treaba politiei. 

Cetatean-( D-na Bucurenciu)- au furat bradul din fata blocului iar politia a spus ca din 

pacate pe  camerele de monitorizare nu s-a vazut nimic. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- acest sistem de monitorizare este un sistem vizibil, daca 

exista hoti priceputi ocolesc camerele de monitorizare. In incidentul cu taiatul 

cauciucurilor, agresiuni, talharii, faptasii s-au identificat cu ajutorul acestor camere. 

Camerele au fost amplasate in zonele stabilite impreuna cu Politia, cele mai monitorizate 

sunt intersectiile mari, intrarile in oras. 
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Cetatean- (D-na Bucurenciu)- daca eu ca si cetatean doresc sa vad inregistrarile 

camerelor de supraveghere intr-un interval orar? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- daca exista o solicitare, din partea politiei sau din 

partea cetatenilor in legatura cu un incident, impreuna cu personalul din primarie se 

poate urmari activitatea petrecuta in intervalul orar indicat. 

D-na Bertea Camelia- sa inteleg ca aceste camere care monitorizeaza se afla la Primarie? 

D-l Primar- este unitatea centrala. 

D-na Bertea Camelia-camerele nu trebuiau sa fie amplasate la Politie pentru siguranta 

orasului? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- nu este necesar a fi predate, exista un protocol de 

colaborare si politia are acces la ele. 

D-l Primar- nu exista o procedura legala, nu exista legislatie  ca aceste camere sa fie 

predate in custodia politiei. 

D-na Bertea Camelia- in legea 155/2010,  legat de ceea ce spuneati ca nu poate fi 

infiintata politie locala, spune ca politistul este functionar public, iar la alin. 2  in 

exceptie la prevedererile aliniatului 1 spune ca in structura politiei locale poate fi 

incadrat si personal contractual caruia ii sunt aplicate prevederile codului muncii. Pentru 

o siguranta a UAt-ului se poate angaja o firma contractuala conform acestor legi. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- nu s-a spus ca nu poate fi infiintata Politia Locala, nu a 

fost vorba in nici un moment al discutiei despre Politia Locala, s-a vorbit doar de Politia 

Nationala. Pentru Politia Locala nu se poate angaja o firma, Politia Locala este o 

institutie publica care poate fi infiintata prin Hotarare de Consiliul Local. In Consiliul 

Local s-a analizat posibilitatea  si oportunitatate infiintarii unei Politii Locale. La acest 

moment, nu exista o Politie Locala doar o Politie Nationala, care are atributiile discutate 

pana acuma, si exista acea firma de protectie si paza care apara bunurile orasului. 

Infiintarea Politiei Locale ar necesita niste costuri foarte mari, iar acolo unde 

functioneaza politia locale, au exista deja discutii ca nu sunt eficienti, ca nu au 
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autoritatea pe care o are Politia Nationala. Pana la acest moment, in Consiliul Local, nu 

s-a hotarat, desi au fost dezbateri in acest sens, nu s-a aprobat infiintarea Politiei Locale. 

Asa cum stiti cu totii, de la an la an bugetele locale sunt tot mai mici, iar  salariile unor 

politisti locali trebuie  asigurate din fondurile care se incaseaza la bugetele locale. 

Consiliul Local are dificultate in a asigura fondurile necesare functionarii pana la 

sfarsitul anului pentru institutiile care exista deja. In fiecare an si la invatamant si la 

institutiile aflate in subordine, asiguram salarii si cheltuieli pana in luna a 9-a. O politie 

locala necesita niste fonduri suplimentare si de aceea in urma analizei,in consiliul local,  

s-a considerat ca bugetul local nu-si permite cheltuieli in plus si nu suporta infiintarea 

acestei politii. 

Cetatean-(d-l Stoian )– tot timpul puneti problema ca nu sunt bani, ce demersuri a facut 

primaria Victoria pentru marirea bugetului? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- bugetul local are doua componente, o componenta pe 

partea de functionare care se compune din toate veniturile la bugetul local, din taxe si 

impozite, din care se cheltuie pentru salarii si functionare. Pentru dezvoltare, unde pot fi 

aduse surse suplimentare, noi, ca si autoritate locala, avem in fiecare an aproximativ 3 

milioane lei suma de investitii. Pentru anul finaciar ce s-a incheiat avem accesate fonduri 

externe in valoare totala de 4.700.000 euro peste 22.000.000lei, bani pe care am sa ii 

detaliez de unde si pentru ce. Cred ca noi nu stim sa ne vindem imaginea sau sa 

mediatizam ce bani am adus, stim doar sa ne facem treaba.  

D-na cons. Nitu- nu suntem aici pusi sa ne vindem imaginea, noi suntem pusi aici sa va 

servim pe dumneavoastra. 

Cetatean-( Dl Stoian)- spuneti un procent din bugetul actual cat este? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- 300%, 4.700.000 euro reprezinta 22. 526.000 lei , din 

care 3 milioane de lei avem din bugetul local si 22.milioane lei sunt pe fonduri externe 

iar daca dvs. ne acuzati sau credeti ca suntem rau intentionati sau ca nu suntem 

preocupati sa aducem bani la buget, sa stiti ca va inselati . 
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Cetatean-( Dl Stoian)—spuneti-ne  cum  puteti dvs sa  traiti in orasul  Victoria cand 

politie nu mai avem , sanatate nu mai avem, mijloacele de transport nu circula, spuneti 

cum credeti si cum va inchipuiti ca traim in Victoria. Nu vedeti ca tot mai multi tineri 

pleaca din oras? D-na Viceprimar suntei in functie de 8 ani. Noi ne dorin dintodeauna sa 

o ducem mai bine dar totusi toti tinerii pleaca din oras. Pana acum ne-ati spus ca nu 

gasiti resurse, ca nu sunt bani. De aceea sunteti in functii sa gasiti solutii si sa aduceti 

venituri suplimentare la buget si dvs, si consilierii. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- ne-am preocupat in acest sens, insa problema este pe 

partea de functionare care este legata de taxe si impozite, unde bugetul este limitat, acolo 

nu putem interveni, iar toti banii adusi sunt pe sectiunea de dezvoltare. Poate nu vedeti 

eficientizarea energetica de la Liceul Teoretic, de la gradinita sau alte proiecte aduse, 

executie retea apa- canal, drumuri, dar acestia sunt bani care vin prin grija si prin 

preocuparea  pe care noi am avut-o. 

Cetatean- (Dl Stoian)- toata lumea se dezvolta numai noi stam pe loc. Nu suntem in stare 

ca de la Primarie sa starpim niste caini, ca din motive electorale nu sunt in stare sa-i spun 

cucoanei care ii ascunde sa nu-i ia. Nu este in regula. Daca nici problemele de sanatate si 

de ordine publica nu puteti a le rezolva, ce vreti sa cer, sa faceti Parcul Industrial care are 

director si este numai remunerat si atat? 

D-l Primar- am venit aici sa dezbatem unele probleme si nu sa acuzam. 

Cetatean- ar trebui sa vina si cei de la rutiera pentru ca in Victoria se circula ca la 

balamuc. Ar trebui montate limitatoare de viteza, semne cu treceri de pietoni, nu numai 

vopsit asfaltul. Semnele sunt puse degeaba ca cei de la rutiera nu vin. Pana nu se dau 

amenzi nu se intampla nimic. Referitor la camere as propune voluntari care sa 

urmareasca 24 din 24 ore acele camere si daca se constata o neregula sa sune la politie. 

D-l Primar- de acord. Daca se constata dimineata ca s-a distrus ceva, o banca, sau un bun 

public, persoana desemnata din primarie urmareste pe toate camerele pentru a se 

constata faptuitorul. Filmarile sunt inregistrate si nu cred ca poate cineva sa stea atatea 
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ore cu ochii in monitoare. Daca gasiti voluntari pentru a urmari acele filmari suntem 

dispusi  sa lasam in spatiu. 

Cetatean- firma Royall Security apara numai bunurile dar nu poate sa ne apere si pe noi? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- legea le da competente limitate. Chiar si gardienii din 

anii trecuti aveau competente limitate, legea stabileste cine si ce competente are, iar in 

ceea ce priveste siguranta cetateanului Politia Nationala este cea care are atributii in 

acest sens,  chiar daca se infiinteaza Politie Locala legea stabileste ca acel politist local 

sa aiba doar anumite competente. 

Cetatean-(d-na Bertea)- haideti sa incercam sa infiintam Politie Locala, sa gasim niste 

fonduri. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- fondurile pe partea de functionare nu pot fi 

suplimentate, de la an la an aceste fonduri scad. Aceste fonduri vin din taxe si impozite 

care de la an la an sunt mai mici, Virometul a intrat in insolventa si nu mai plateste 

nimic, la fel si Pirochimul. Trebuie sa intelegeti ca situatia economica ne influenteaza. In 

Consiliul Local am creat facilitati pentru a atrage investitori, avem un HCL prin care cu 

aprobarea Consiliului Concurentei dam pana la 200 mii de euro celor care vin si 

investesc, este un HCL pe care l-am mediatizat si l-am discutat cu investitorii si cu 

angajatorii celor care merg la Sibiu. Problema este ca atunci cand isi face  un calcul de 

eficienta economica un agent economic, noi, Consiliul Local nu putem interveni. Suntem 

constienti ca si dvs. ca atragerea de investitori este ceea ce ne-ar ajuta. La nivel de 

regiune centru este o scadere demografica, tinerii pleaca, in afara de Cisnadie, Ghimbav 

unde este o crestere a populatiei, in rest scade peste tot.  Nu exista finatare in momentul 

de fata pentru a dezvolta partea economica pentru autoritatea locala. 

Cetatean- legat de  limitatoare de viteza ma gandeam la acele rampe amplasate inainte de 

trecerea de pietoni care sa oblige soferul sa reduca viteza. 

D-l cons. Stanea- sa se monteze radare fixe in zonele unde se stie ca se fac raliuri. 

D-l Primar – daca exista varianta legala sa montam, eu sunt de acord. 
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Pct. 2- Existenta posibilitatii de a amenda persoanele care fac mizerie si deranjeaza 

ordinea publica. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- in ceea ce priveste ordinea publica noi nu putem sa 

intervenim si sa dam amenzi, doar politia nationala este in masura sa ia masuri. In ceea 

ce priveste mizeria atat noi cat si dvs. nu o data am ridicat aceasta problema, am cerut 

firmei care face salubritatea si celor de la Royall sa identifice persoanele care arunca pe 

jos, si nu o data le-au dat matura in mana si i-au pus sa mature pe cei care mancau 

seminte. Este drept ca amenda nu s-a dat, pentru ca cei care fac mizerie sunt minori si 

atunci automat este alta procedura, dar de fiecare data au fost atentionati.Daca 

considerati ca prin a da amenda se rezolva problema vom face si  acest lucru. 

Cetatean- sau daca nu se dau amenzi sa presteze munca in folosul comunitatii. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu-daca sunt minori nu poti sa-i pui sa presteze munca iar 

daca parintii au bunuri nu ai cum sa-i pui sa munceasca in folosul comunitatii, trebuie 

executata amenda. 

Cetatean- sa ramana amenda chiar daca este minor. 

D-l Primar- la biroul impozite si taxe locale vin foarte multe amenzi, ne-am bucura daca 

sumele ar fi colectate. Pentru cei care nu vin sa plateasca amenda si nu au bunuri sau 

venit,  intocmim dosare pe care le trimitem la Judecatoria Fagras pentru a transforma 

sumele de bani in ore de munca in folosul comunitatii. Politia aduce acele persoane la 

Primarie pentru a efectua acele ore dar dupa ce pleaca politia pleaca si ei, iar dupa 2 ani 

de zile se prescriu. 

D-na Bertea – in ceea ce priveste curatenia in oras nu este numai puterea exemplului este 

si simtul civic. Bunul simt vine de acasa, din acei 7 ani de acasa si apoi putem da si noi 

exemple prin diferite actiuni de voluntariat dar si prin aplicarea de amenzi usturatoare 

pentru cei care arunca gunoiul pe jos. 

D-na cons. Nitu- ca sa poti sa dai o amenda trebuie sa ai o dovada. 

D-na Secretar Gabriela Tocoie- dovada trebuie sa fie pertinenta in instanta. 
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Cetatean- de ce s-a dat aprobarea sa functioneze Penny si Lidl fara a avea container 

pentru peturi ca in strainatate? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- exista o legislatie nationala care permite acestor lanturi 

de magazine sa functioneze fara a ne cere noua acordul. 

Punctul 3 – Utilizarea fondurilor Europene pentru refacerea canalizarii care trece 

prin curtile caselor de pe str. Oltului ( ce deverseaza paraiasul care traverseaza 

strada), Chimistilor, Negoiu si Moldoveanu 

D-l Primar- la care canalizare se refera? 

Cetatenii – la canalizarea menajera si pluviala. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- Bugetul local din cei 3 milioane de lei nu-si permite 

interventii majore.Pe partea de fonduri europene trebuie sa fii eligibil pentru a putea 

depune proiect. Noi orasele sub 10.000 de locuitori nu am avut o linie de finantare 

pentru a putea depune proiecte pentru accesarea de fonduri. Partea de canalizare a fost 

eligibila doar pe mediu rural. Discutia pe strategie pentru urmatoarele finantari europene 

are in atentie tocmai acest aspect si se propune ca orasele sub 10.000 cetateni, in 

asociere ,  sa poata sa acceseze fonduri si pe partea de infrastructura pentru perioada de 

finantare 2021-2030. In acest sens, exista preocupare si Consiliul local, care este 

membru in Asociatia Tara Fagarasului, in Microregiunea Tara Fagarasului, exista tot 

felul de asocieri si in cadrul acestor asocieri, acolo unde vom fi eligibili vom depune 

proiecte, iar unde vor fi pentru UAT uri si autoritatea locala poate accesa finantari. 

Cetatean- canalizarea de pe strada Gradinarilor, locuiesc acolo de 22 de ani si an de an se 

infunda, de atatia ani nu s-a putut gasi o teava pentru a rezolva problema? 

D-l Bunea- intentionat lasam mizeriile doua – trei zile pentru a se vedea ce se scoate din 

canalizare cand o desfundam. 

Cetatean- cati specialisti avem pe accesare de fonduri europene? 
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D-na Cristina Bratu- avem un singur specialist, care munceste impreuna cu alti 

functionari , pentru ca in cadrul proiectului este parte de achizitii, parte economica. 

Avem 11 proiecte depuse. 

Cetatean- cate proiecte au fost finalizate? 

D-na Cristina Bratu- finantarea a fost 2015-2020. Pana in anul 2016 au aparut ghidurile, 

in anul 2017 s-au depus proiectele pentru analiza, anul trecut s-au semnat  contractele. 

D-l Primar- canalizarea de pe strada Moldoveanu este facuta, casele nou construite  

trebuie numai sa se lege la ea, pe str. Chimistilor de la dna dr. Codrea s-a facut o alta 

canalizare si toata este degrevata prin curti. De ce nu spuneti si  ce am facut nu numai de 

ce nu am facut. 

Punctul 4. Crearea unui punct de informare turistica cu o persoana care sa poata 

furniza informatii pentru turisti. Sugestie: utilizarea spatiului comercial din piata. 

D-na Cristina Bratu-aceasta sugestie am primit-o la sfarsitul anului, am discutat cu d-nul 

Primar si ne-am propus sa prindem pe lista de investitii un studiu de fezabilitate in 

privinta acelui obiectiv si consideram ca este o idee buna, doar ca sunt niste pasi de facut 

pentru a putea sa implementam aceasta investitie. 

Punctul 5.  Utilizarea spatilor libere din oras pentru atragerea micilor investitori 

care sa creeze locuri de munca. 

D-na Cristina Bratu- in privinta facilitatiilor micilor investitori s-a creat posibilitatea de 

reducere de impozite si ajutoare de minimis pana la 200.000 euro.  

Cetatean- cate firme au venit sa investeasca in 8 ani de zile? 

D-na Cristina Bratu- nu mai stim cu exactitate numarul dar au venit cateva firme, in 

prospectie,  pe care le-am insotit in toate localiile noastre.  

D-l Primar- a venit Autolivul care, ca urmare a studiului de impact asupra fortei de 

munca a reiesit ca din Victoria si din imprejurimi nu se pot gasi nici macar 500 de 

oameni. De asemenea a venit Bosch-ul pentru masini de spalat carora le-am aratat 
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terenul disponibil de care au fost incantati dar, din cauza fortei de munca, s-au dus la 

Simeria pana la urma pentru ca este Petrosani care asigura un bazin de munca foarte 

mare. Dati-mi exemplu de o  firma sau un privat care sa vina sa spuna ca doreste sa 

investeasca in orasul nostru? Copiii cetatenilor orasului nostru plecati in strainatate sau 

nu, si care din scoala noastra au ajuns oameni importanti si care au bani dar care spun de 

Victoria tot felul de lucruri pe site-uri de socializare, intreb eu ati venit cu un leu sau cu 

un euro sa participati la orasul Victoria?Daca ajutau si ei cu mici investitii sigur ca 

crestea si orasul. Acuma combinatul angajeaza, nimeni nu merge. In primarie sunt doua 

posturi scoase la concurs este inscris 1 candidat pe loc, nu sunt oameni pregatiti pentru 

munca. 

Cetatean- ce garantie avem ca societatea  ne plateste ? 

D-l Primar- ai spus de locuri de munca, daca vine un privat sau sunt aici prezenti privati, 

sa spuna un privat de aici ca da un salar mai mare decat salariul minim pe economie. 

D-l cons. Tabacu- referitor la Parcul Industrial, in halele din Parcul Industial, au fost in 

asa fel proiectate incat sa nu incapa sa lucreze foarte multi angajati si avem undeva la 2 

hectare unde sunt amplasate 19 cladiri. Investitorii care au venit doresc sa-si faca propria 

hala. Daca ar fi sa luam din fonduri fare ar trebui ca 50% sa fie suportati din bugetul 

local si restul de 50% pe fonduri. 

D-na Cristina Bratu- din pacate si pentru Parcul Industrial am cautat sa accesam fonduri 

dar nu au fost finantari nerambursabile. 

D-l cons. Tabacu- pana acum nu aveam nici drum pana la Parcul Industrial dar acum 

DJ102 este in lucru. 

Cetatean- daca nu facem nimic cu Parcul Industial de ce il mai tinem? 

D-na Cristina Bratu-Acest parc a fost preluat in contul datoriilor pe care Pirochimul le 

avea la bugetul local si pe care nu a putut sa le plateasca. De cand l-am preluat am 

incercat sa gasim fonduri sa putem sa-l reabilitam dar, nu au existat fonduri 

nerambursabile iar investitotii care au venit s-au razgandit si din cauza drumului, si din 
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cauza pozitionarii. Singura firma doritoare a fost firma de porci, de care s-a discutat in 

Consiliul Local, si s-a hotarat ca nu este potrivita dat fiind faptul ca se doreste o 

dezvoltare pe partea de turism. Este o preocupare si in acest sens si este o problema in 

atentia tuturor. 

Punctul 6. Sa existe permanent mijloc de transport la gara, la toate trenurile, cu 

afisarea programului microbuzelor in statiile principale. 

D-na Cristina Bratu- de la Victoria la Ucea este o licenta de transport ce se da de catre 

Consiliul Judetean, este un contract pe care Consiliul Judetean il gestioneaza, iar noi cei 

din Consiliul Local nu putem interveni pe acel contract. Pentru fiecare sesizare am 

discutat cu firma de transport si le-am cerut sa asigure acest transport permanent la gara, 

iar ei au spus ca au un program si doar in functie de acest program asigura transportul. 

Cetatean- la ora 21.30 nu exista niciodata transport.Nu este transport la gara la nici un 

accelerat.trebuie sa sustineti sa aiba program la toate trenurile din gara Ucea. 

D-na Cristina Bratu- au spus ca acel tren de la 21.30 nu este in programul lor. Ar trebui 

sa facem o solicitare catre Consiliul Judetean, sa ne prezinte pe acest tronson de drum ce 

orar si ce licenta au. Daca firma de transpot isi insuseste un alt program fata de cel 

pentru care a obtinut licenta poate fi sanctionat.Noi, nefiind parte in contract, nu putem 

aplica sanctiuni. Daca faceti o sesizare punctual, ca la ora 21.30 nu exista niciodata 

transport la gara,  noi in baza sesizarii dvs. facem sesizare la Consiliul Judetean. 

Cetatean- nu mi se pare corect ca o femeie in varsta sa fie intrebata unde mergeti  si cand 

a spus ca la gara in Ucea s-a raspuns mergi pe jos saracie, soferul a inchis usa si a plecat. 

D-na Cristina Bratu- nu mi se pare corect si trebuie sanctionata firma.Contractul pentru 

acest tronson nu a fost incheiat de noi ci cu Consiliul Judetean Brasov.  

D-l Cons. Tabacu- s-a discutat si in Consiliul Local despre aceasta problema. 

Cetatean- sa se afiseze programul la ce trenuri se face transportul  la gara si sa se 

respecte. 
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D-na Cristina Bratu-t rebuie facuta sesizare punctual cu orele la care doriti sa fie asigurat 

transport la Gara Ucea. 

D- cons. Badea- sunt numai doua accelerate. 

D-l Primar- si nici la acelea nu este microbuz.  

D-na Cristina Bratu- daca ne spuneti ca dimineata la ora 5 si seara la orele 21 nu sunt 

microbuze noi putem face sesizare catre Consiliul Judetean sa ne spuna conditiile in care 

s-a obtinut licenta. Noi putem sa verificam numai in ce conditii a obtinut licenta.  

D-l Primar- programul firmei o sa fie afisat la toate statiile din oras precum la panoul 

electric din centru si o sa facem o adresa catre firma de transport sa incerce sa asigure 

transport pentru toate trenurile ce opresc in gara Ucea. 

Cetatean ( d-l Sichet) – dupa cate stiu  o firma de transport care depune cererea pentru 

obtinerea licentei de transport ii trebuie si autorizatie, el trebuie sa vina sa spuna ca are 

atatea masini si ca are un program dar masinile acestei firme sunt carute, nu sunt masini. 

Dl  Primar- noi nu am evaluat masinile, evaluarea se face de catre Consiliul Judetean. In 

anul 2008 s-a achizitionat de catre UAT un microbuz, care acuma se afla la Colegiul 

Tehnic, cu care sa facem transportul la gara, ne-am lovit de problema ca nu are licenta, 

neavand licenta nu aveam voie sa facem transportul la Gara, atunci a trebuit sa gasim o 

alta varianta pentru a asigura gara, care de bine de rau, cum merge, este ceva. Pentru 

starea microbuzelor putem sa facem o adresa Consiliului Judetean Brasov sa reevalueze. 

Daca in urma reevaluarii i se retrage licenta mai vine cineva sa faca ?  

D-na Cristina Bratu- Transportul pe traseul pana la Sibiu este acelasi lucru cu transportul 

la gara, noi nu putem interveni pe aceste tronsoane si nu putem forta un agent economic 

pentru a face o cursa ce nu este rentabila. Stiti foarte bine ca orice agent economic isi 

face unele calcule economice iar atata timp cat acea licenta si acea cursa nu este 

rentabila, agentul renunta. 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                                          
 

 

15 
 

ROMANIA 
  ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

Cetatean- am inteles ca a fost o licitatie iar daca a existat o licitatie ei trebuie sa aiba o 

responsabilitate in acest sens si cred ca ar trebui sa existe si o penalitate daca nu se 

respecta conditiile. 

D-l Primar- noi nu am avut acces la dosarul de la Sibiu iar firma este din Avirg. Dupa 

cateva luni de functionare ei si-au dat seama ca merg pe pierdere si au renuntat. O sa 

solicitam Consiliului Judetean Sibiu o copie dupa contractul de transport si o sa 

solicitam si un punct de vedere  in legatura cu acest traseu. 

Cetatean- dorim transport pe acest tronson o zi din cursul saptamanii si o zi de weekend. 

Punctul 8. Curatenia din oras lasa de dorit 

D-na Cristina Bratu- am invitat reprezentantii firmei care se ocupa cu aceste doua lucruri 

salubritate si deszapezire,  SC Ecosistem Victoria SRL, pe d-nul Albaceanu si d-nul 

cons. Ivan. 

Cetatean- deszapezirea este dezastroasa, nu s-a curatat gheata de pe trotuare, mai ales pe 

cel din fata restaurantului Central. La  fel si in parcari, iar intre str. Victoriei si str. 

Negoiu, si eu platesc taxe si impozite, si doresc sa se intre si pe acolo cu plugul. 

D-l Albaceanu- pe toate strazile se procedeaza la fel numai ca pe str. Negoiu nu sunt 

parcari destule si masinile raman parcate in strada si nu se poate curata bine strada doar 

un singur sens. 

Cetetean- pe straduta din fata farmaciei nu se intra cu plugul. 

D-l cons. Ivan- nu putem sa va contrazicem , dar s-a intrat , s-a curatat cu plugul si dupa 

ce nu a mai nins, cel putin de patru ori. 

Cetatean- in strainatate fiecare magazin este obligat sa-si curete in fata, nu vine Primaria 

sa-ti faca curat. Fiecare cetatean trebuie sa faca ceva sa se implice nu numai sa astepte sa 

vina Primaria si sa le faca si ei sa stea sa dea din gura.Omul sfinteste locul. 

Cetetean- ( d-na Catanas)- intr-adevar omul sfinteste locul dar trebuie sa existe o 

colaborare intre noi si Primarie. 
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Cetatean- cosurile de gunoi ori sa fie suplimentate ori golite mai des. Vorbesc de cosul 

de gunoi de la bl. 4. 

Cetatean- pentru siguranta cetateanului pe strada si pe trotuar nu este voie sa fie gheata. 

Cetatean- vrem sa auzim niste promisiuni in sensul ca o sa avem grija ca pe trotuar sa nu 

fie gheata , lumea cade, numai cate persoane au cazut si si-au rupt mainile cazand pe 

gheata. Vreau sa va atentionez cu privire la curatarea ghetii de pe trotuare. 

D-nul cons. Ivan – ne asumam vina aupra responsabilitatilor noastre si o sa fim mult mai 

atenti pe viitor, dar sunt zone de care nu suntem noi responsabili. 

Cetateni- atunci trebuie atentionate de Primarie firmele. 

D-na Cristina Bratu- in fiecare an trimitem notificari cu regulamentul de urbanism care 

prevede ca agentii economici, proprietarii au obligatia sa-si intretina zona din fata si din 

spatele sediului si a proprietatii 

D-l Albaceanu- este acelasi plug ce merge in tot orasul si se da cu sare si nisip peste tot. 

Cetatean- nu se poate da cu alt material antiderapant? 

D-na viceprimar Cristina Bratu- s-ar putea folosi alt material dar iarasi revenim la 

problema banilor. Problemele ridicate de dvs. sunt probleme de care ne lovim si noi de 

ele si pe care le vedem si noi. Anul trecut am cumparat un tractor  care ne permite sa 

intervenim mai eficient si sa deszapezim, am luat cate un utilaj, dar nu ne-am permis sa 

luam o masina cu care sa dam cu un alt fel de material.Cand se face un buget se vine in 

Consiliul Local unde se stabilesc niste sume in care noi trebuie sa ne incadram intr-un 

an. 

Cetatean – cati bani s-au cheltuit pentru deszapezire in acest an? 

D-na viceprimar Cristina Bratu- anul acesta inca nu s-a platit nici un leu. 

Cetatean- vreau sa spun de curatenie mai ales la containerele de gunoi, daca dvs. va 

place? Noua nu ne place.Va rugam sa gasiti solutii ca sa eliminam aceste mizerii. 
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D-l Albaceanu- prima solutie este sa se bage efectiv gunoiul in cosurile de gunoi nu sa le 

arunce peste gard sau sa trimita copii cu cosul de gunoi. 

D-l primar- in momentul cand s-a aruncat gunoiul peste gard, acesta se imprastie , il bate 

vantul si ninge peste el iar dimineata cei ce aduna gunoaiele nu-l vad. 

D-na viceprimar Cristina Bratu- ori de cate ori au fost sesizari s-a intervenit, plus ca 

exista obligatia firmei de salubritate sa faca curatenie  saptamanal. 

Cetatean- mai multa atentie la curatenie. 

D-na Bertea- era un punct pe ordinea de zi cu colectarea selectiva, cum se face in 

Victoria? 

D-l Albaceanu- in fiecare punct de colectare gunoi s-au pus tomberoane de colectare 

selectiva la fiecare loc amenajat pentru strangerea gunoaielor, cele de 1100 l sunt pentru 

selectiv iar celelalte sunt pentru menajer, au fost etichetate. 

D-na Bertea- in UE selectarea se face pe culori in baza unei legi . Am fotografii si nu 

exista pe nici un tomberon in Victoria scris deseuri menajere, sticla, hartie, plastic.Pe 

viitor  daca aceste tomberoane nu sunt pe culori,cum ar trebui, sticla – verde, deseurile 

menajere – negru, cum exista in toate tarile UE ,propun sa se puna pe cele existente afise 

plastifiate, puse anunturi peste tot si online care sunt zilele de colectare a hartiei sa stim 

sa ne scoatem maculatura, nu avem nici o zi pentru colectarea hartiei. Avem zi de 

colectare a peturilor si am apreciat, nu avem zi de colectare metal. Va puteti ajuta de 

camere de inregistrare pentru a putea vedea cum se arunca si atunci hotarati in Consiliul 

Local amenzi usturatoare, pentru ca numai asa ne vom putea trezi la realitate, pentru cei 

care nu asculta si reusim sa facem o colectare cat de cat. Degeaba incercam sa facem noi 

o colectare selectiva ca la statie nu se face nimic in afara de peturi. 

Cetatean- masina cand ridica containerele  le pune impreuna nu le selecteaza. 

Cetatean- angajatii care ridica tomberoanele le arunca si dau cu piciarele in ele de le 

sparg. 
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Cetatean ( d-na Catanas) - as dori sa propun urmatorul lucru si anume tractorul pe care il 

are institutia sa se poate folosi ca in anumite zile, la doua saptamani sa se scoata 

cartonul, o data pe luna sa se scoata obiectele mari si atunci ar fi mult mai usor pentru 

gunoiele menajere sa nu se amestece. 

D-l Albaceanu- sigur ca da. 

10. Sa existe un plan  de urbanism care sa tina seama de specificul blocului care se 

izoleaza, aceeasi culoare, aceleasi dimensiuni ale materialului izolant. 

D-na Cristina Bratu- exista un regulament de urbanism.  

11. Schimbarea gresiei exterioare de la casa de cultura cu una antiderapanta, sau 

mozaic, deoarece s-au intamplat multe accidente. 

D-na Cristina Bratu- am fost intr-un litigiu cu constructorul, am incercat sa executam 

garantia ca sa rezolvam problema. S-a terminat litigiul iar instanta a considerat ca acele 

probleme sunt din vina noastra ca si exploatatori. O sa incercam sa vedem ce solutii 

putem gasi pentru aceasta problema si sa reparam. 

Cetatean- exista benzi de cauciuc subtiri care se pot pune pe scari sau exista o substanta 

care se da peste gresie de devine antiderapanta. 

D-na Cristina Bratu- avand in vedere ca s-a terminat conflictul juridic acuma se poate 

interveni si rezolva problema aceasta. 

12. Sa se interzica accesul elevilor in exteriorul incintei scolii in timpul 

programului. 

D-na Cristina Bratu- avem un raspuns de la Liceul Teoretic prin care ne informeaza ca ei 

au limitat circulatia  elevilor pe o singura intrare si ca acea intrare este supravegheata si 

nu-si asuma raspunderea ca anumiti elevi chiulesc. Daca doriti putem a va pune la 

dispozitie raspunsul lor. 

Cetatean- ar trebui ca macar dirigintele sa informeze parintele in cazul in care copilul 

chiuleste. 
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D-na Bertea- referitor la acest punct exista o lege, elevii s-au constituit intr-un consiliu 

national al elevilor cu drepturi depline prin  care nu le putem ingradi drepturile ca 

suntem dati in judecata si au dreptul sa iasa afara din curte. Ce poate sa faca profesorul 

este sa-i puna absenti.Asta este tot ceea ce putem, in rest contravine cu legea. 

D-l Primar- la poarta de acces ramane paza permanenta, iar cand vede ca iese, portarul 

poate sa le interzica. 

D-na viceprimar Cristina Bratu- legat de problema semnalata, concluzia scolii este ca 

nu-si asuma responabilitatea, raspunderea pentru comportamentul elevilor care lipsesc 

nemotivat de la scoala si circula in timpul programului scolar. 

Punctul 13. Centru de colectare a peturilor si a sticlelor  

D-na viceprimar Cristina Bratu-s-a discutat despre aceasta problema. 

Punctul 14. Sa existe preocupare pentru viata culturala a orasului. 

D-na viceprimar Cristina Bratu- in ceea ce ne priveste pe noi, ca si Consiliul Local, am 

delegat aceasta activitate Casei de Cultura, am angajat director, acolo asiguram 100% 

toate cheltuielile care sunt necesare . A existat o activitate, zic eu imbunatatita. In anul 

2012 cand am venit eu ,in oras, in afara de Ziua Orasului nu se organiza nimic , iar 

acuma chiar si Primaria organizeaza cate 3-4 evenimente pe an, plus ce se mai 

organizeaza la Casa de Cultura. Pentru evenimente s-au accesat fonduri si de la Consiliul 

Judetean Brasov. In anul 2012 Ziua Orasului s-a organizat cu 80 mii lei , anul trecut s-a 

organizat cu 50 mii lei. 

D-l Primar- nu cred ca se vorbeste aici numai de ceea ce organizam. In momentul in care 

trebuie sa platesti nu mai merge nimeni. De doua ori au fost trupe de teatru care au venit 

pentru care Casa de Cultura a trebuit sa plateasca 8000 lei au fost prezenti 20 de oameni. 

Cand este gratuit vine mai multa lume , cand este cu plata nu merge nimeni, s-a 

demonstrat si la Festivalul de Jazz precum si la alte activitati. Activitate exista si se 

poate organiza mai multe activitati daca ar exista mai mult interes si din partea 

cetatenilor Orasului Victoria. Cand se doreste sa vina un spectatcol facem si noi 
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propaganda si indemnam sa se ia bilete din timp iar daca sunt aproximativ 150 bilete ii 

chemam sa vina.Cu bilete vandute sigur vine oricine. 

Cetatean- da, asa trebuie facut.  

D-l Primar- la Casa de Cultura avem manager care se ocupa. 

Cetatean- acest maneger face parte din mediul cultural artistic ? 

D-l Primar- da, este in domeniul artistic. 

Punctul 15. Redeschiderea WC-ul public sau montarea unor toalete ecologice. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- legat de functionarea unor WC-uri ecologice, este 

exclusa aceasta propunere, pentru ca la cate evenimente am avut toalete,  a fost un 

dezastru, iar legat de WC –ul public la fel, el a fost dat in folosinta in special in perioada 

in care sunt evenimente si a fost inchis tocmai pentru ca a fost foarte greu de intretinut. 

In perioada in care a fost deschis la liber, nu s-a putut gestiona situatia de acolo, au fost 

tot felul de sesizari. Este o problema si o propunere pe care ne-ati spus-o si o sa o reluam 

iarasi in discutie. 

D-l Primar- WC-ul de acolo nu corespunde normelor actuale, trebuie sa se asigure scara 

de acces pentru persoane cu handicap. In timpul zilei, am facut un protocol cu Casa de 

Cultura, pana la ora 16 este deschisa toaleta din interiorul casei de Cultura pe partea 

stanga cum te uiti la institutie, este si indicator.De la ora 16-18 nu este nici o toaleta iar 

de la ora 20 nu este nimeni pe strada. In Piata este toaleta si este si hala  pentru care se 

poate solicita administratorului cheia de acces. 

Cetatean- miroase foarte urat in jurul toaletelor  publice si mai ales pe perioada cat au 

fost activitati in centru.  

Cetatean- este nevoie de toaleta. 

D-na viceprimar Cristina Bratu- cele ecologice au fost si la strand dar nu au fost o 

solutie, am avut si noi la Zilele Orasului si nu sunt o solutie .O sa discutam aceasta 

problema si o sa vedem daca o sa gasim o alta solutie. 
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Punctul 16. Reamenajarea spatiilor de joaca. Repararea leaganelor, topoganelor 

defecte . 

D-na viceprimar Cristina Bratu- aceste reamenajari intra pe partea de reparatii, acolo 

unde avem probleme de finantare. Anul trecut am reusit, din economiile pe care le-am 

avut la sfarsitul anului, sa achizitionam niste locuri de joaca iar in primavara o sa 

incepem sa reabilitam ce putem. Desi stiu ca nu va place ne straduim sa gasim solutii, sa 

le rezolvam, desi este dificil. 

D-l Primar- fonduri o sa gasim. 

Cetatean- (d-na Jurcovan)- poate stiti ca am depus o petitie anul trecut in vara , am dori 

nu numai schimbarea leaganelor si a topoganelor, locurile de joaca ar trebui ingradite 

pentru ca este un pericol si pentru copii sa iasa in strada dar nu o singura data, din cauza 

cainilor a trebuit sa luam copii pentru ca sunt foarte multi caini. Ar trebui imprejmuite cu 

gard si cu poarta ca sa se poata inchide, apoi ar trebui pus un program de la ora de pana 

la ora de se permite accestul in zonele de joaca si dupa acea ora acestea sunt sanctiunile 

pentru cei care intra acolo sa bea si sa fumeze. Trebuiesc afisate efectiv la fiecare loc de 

jaca regulamentul si sanctiunile. Parerea mea ca parinte stiu ca, curatenie incearca sa se 

faca si stiu ca sunt altii care arunca in urma. In urma activitatii desfasurate cu mamicile 

pe  curatenie in parcuri, noi adunam si alte mamici aruncau pe jos dupa noi intentionat 

hartii rupte. Sa se aplice amenzi. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- eu sunt de acord, dar la nivel economic sunt atatea 

impedimente. Salubrizarea o face SC Ecosistem Victoria SRL iar monitorizarea o facem 

noi. Salubritatea are obligatia de a intra de doua ori pe saptamana , conform 

programului, in parcuri. Am inteles ca sunt nemultumiri si pentru aceasta o sa ne 

ocupam si de monitorizarea parcurilor. 

D-l Primar- sunt amplasate si camere care monitorizeaza parcurile si speram ca o sa se 

imbunatateasca activitatea in parcuri din toate punctele de vedere. Este iarna si nu s-a 

putut continua, in primavara o sa facem tot ce s-a solicitat. 

Cetatean-( D-na Jurcovan)- in parcuri nu sunt leagane si pentru copii mici. 
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D-l Primar- o sa completam. Este un proiect de amenajare parc nou, in zona garii, care 

este pe rol, o sa vina un arhitect care o sa stabileasca. 

Cetatean-( D-na Jurcovan)-este un adevarat pericol acele trasee suspendate puse pentru 

filmarea acelui film. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- au fost acele jocuri pentru copii mai mari. 

Cetatean-( D-na Jurcovan)-acelea s-au degradat si sunt adevarate pericole pentru copii. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu-o sa intervenim in primavara, o sa alocam resurse pentru 

a a reamenaja aceste locuri de joaca. 

Cetatean-(d-na Catanas)- pe cumpene si pe leaganele de copii am putea scrie ceva de 

genul~ Nu ma lovi, ma doare !~ chestii facute care pe  baza de joaca invatam sa pastram. 

Cetatean – da exact, asa ar trebui facut ! 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- asteptam sa veniti cu propuneri si noi o sa incercam sa 

le punem in practica. 

Cetatean- se pot pune si aparate de aerobica pentru batrani ? Pentru a putea participa si 

noi. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- tocmai ca exista preocupare in acest sens, iar din 

bugetul local nu au fost resurse financiare, am accesat fonduri pe un proiect european, 

peste 1 milion de euro, din care dorim sa facem in partea de sus a orasului un  parc ce o 

sa aiba si zona pentru copii mici si o zona pentru varstnici cu aparate. Incercam sa 

dezvoltam prin accesarea de fonduri europene. Parcurile pe care le avem incercam sa le 

mentinem, sa le imbunatatim, sa le reparam si jocurile pentru copii sa le mai inlocuim. 

D-l Primar- intentia noastra este sa mai desfiintam din parcurile care sunt micute si 

inestetice. 

Cetatean- in acel parc care se va face in zona garii sa se amenajeze si pentru cei cu 

trotinete, biciclete in ideea in care se poate. 
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D-na Viceprimar Cristina Bratu- in zona respectiva sunt prevazute doar alei, acolo doar 

10 % din valoarea parcului putea fi folosita pentru finantare infrastructura restul doar 

pentru amenajare zona verde si atunci trebuia sa ne incadram in acei 10%, am fost 

conditionati, dar am luat bani europeni pentru amenajarea parcului, pentru  ca noi nu 

avem. Atat de multe lucruri am vrea sa facem, suntem constienti de nevoi, dar daca nu 

avem bani ? incercam sa gasim surse de finantare. Ne trebuie timp, nu putem face multe 

peste noapte. 

Punctul 17. Desfundarea canalizarii de ape pluviale pe toate strazile orasului. 

D-na viceprimar Cristina Bratu-avem proiecte pentru canalizarea apelor pluviale pentru 

toate strazile orasului, avem unele canalizari care au probleme si pe care se tot intervine 

si pe care incercam sa le facem functionale. 

Cetatean- pe strada Albota din pacate nu exista, au fost doua si acelea sunt infundate de 

ani de zile. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- proiectele noastre pentru ape pluviale sunt de ordinul 

miliardelor si daca nu gasim alte  surse de finantare, din bugetul local nimeni niciodata 

nu o sa le poata face. Intelegeti ca este vorba de prioritati, atunci cand , cele 3 milioane 

de lei suntem obligati sa le impartim pentru investitii, si avem solicitare de la 40  oameni  

ca vor o parcare, si de la 50 de oameni de pe str. Moldoveanu ca vor un drum si drumul 

costa 1.600.000lei, si spun ca de 3 ani l-am promis. Cetateanul ne face agenda 

investitiilor, iar noi incercam  sa vedem care sunt prioritatile. Pentru ca vorbiti de 

fonduri europene, as vrea sa veniti si sa aratati public linia de finantare pe care am fi 

putut accesa bani pentru drum si nu am accesat,  pentru ca vorbiti ca sunt bani dar nu 

este asa. Orasele sub 10000 de locuitori nu au avut linie de finantare pentru drumuri. 

Cetatean- (D-na Catanas)  - atunci sa se treaca pe comuna. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- nu este necesar sa se treaca pe comuna, este vorba ca in 

urma analizei finantarilor europene , s-a observat ca orasele au fost dezavantajate si 

urmeaza ca liniile de finantare sa vina si pe aceasta directie. Nu depinde de noi, va rog sa 

verificati, este un lucru ce se poate verifica. 
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Punctul 18. Supravegherea indeaproape a personalului care lucreaza la curatenie 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- s-a discutat. 

Punctul 19. Supravegherea circulatiei rutiere in preajma unitatiilor de invatamant. 

D-na viceprimar Cristina Bratu- cred ca d-l Siriteanu ne-ar putea explica. 

D-l Siriteanu- in functie de programul pe care il am. 

Punctul 20. montarea de benzi pentru reducerea vitezei pe strazi. 

D-na   Viceprimar Cristina Bratu- se fac raliuri pe toate strazile, da sunt de acord, dar 

aici cred ca tot rolul politiei este. 

Cetatean- sa ramana unele strazile cum sunt dar sa se ia masuri cu masinile care sunt 

parcate pe carosabil. Sunt de acord sa se monteze reducatoare de viteza pe unele strazi. 

Cetatean-( D-na Jurcovan)-vin cu o propunere si anume sa organizam patrule scolare 

pentru a implica si copii claselor mai mari. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- pentru aceasta propunere intervine scoala si Politia, se 

pot face colaborari intre scoala si politie ca institutie. Daca credeti ca asta ajuta putem sa 

mijlocim. 

Cetatean-( D-na Jurcovan)- sa se ajute cu instructaj iar dvs. eventual cu unele materiale. 

 D-na Viceprimar Cristina Bratu- in fiecare an scolile vin cu 2 -3 proiecte, pentru care 

cer finantare de  la Consiliul Local, si daca se vine cu un proiect de acest gen noi putem 

oferi  finantare, suport finaciar si colaborare. Ganditi numai programul.Pentru proiectele 

venite din partea scolilor tot timpul s-au gasit resurse financiare . 

D-l consilier Dobrila – m-as adresa d-lui Siriteanu vis-a-vis de circulatia din centrul 

orasului la orele de varf cand este un pericol. Pe de-o parte, trebuie sa avem grija la 

copii, dar cea mai mare vina o au conducatorii auto pentru ca intra la banca si lasa 

masina cu avariile aprinse, la acea placintarie la fel, la firma de constructii vin masini cu 
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marfa, nu au voie. Sa fie prezent un agent de circulatie macar in orele de varf, nu sa 

patruleze ci sa stea acolo si daca este cazul sa se dea amenzi. 

D-l politist Siriteanu- cel cu magazinul unde sa-si descarce materialele ? 

D-l consilier Dobrila- este  curte unde poate sa se intre cu masina de marfa sau sa se 

puna semnul cu interzis cu exceptia masinilor de marfa. 

D-l politist Siriteanu- problema cu copii am inteles-o si sunt de acord.  Eu din pacate 

sunt singur pe circulatie si in masura programului care mi se stabileste. 

Cetatean- in orele diminetii cand merg copii la scoala si in intervalul 12-13 cand se iese 

de la scoala. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- o sa solicitam ajutor si personalului de la firma Royall 

cu precizarea ca nu se poate interveni doar cu prezenta. 

D-l Primar- de un an de zile si Royall-ul patruleaza in zona aceea in intervalul acesta 

orar. 

Cetatean- sa precizam sa se faca adresa scrisa catre politie ca in perioada acestor ore sa 

asigure agent de politie in zona scolii. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- tot ceea ce s-a discutat despre politie va fi trecut intr-o 

adresa si vor fi informati. 

Punctul 21. Atragerea de fonduri pentru investitii Parc Industrial aducerea gazului 

metan, apei, curentului. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- avem un proiect pentru Amenajare zona Lacuri, pe care 

in 2013 l-am depus pentru finantare, si pentru ca nu suntem nici oras turistic, si nu avem 

nici zona cu impact turistic au considerat ca nu suntem eligibili si nu am primit finantare. 

In lipsa unor finantari pe fonduri europene zona respectiva nu poate fi amenajata la 

nivelul la care se doreste. 
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Punctul 22. Creare de locuinte sociale sau alte utilizari in caminul Colegiului 

Tehnic Dr Al Barbat si bl. 44 de pe strada Oltului. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- legat de blocul de pe str. Salcamilor, Colegiul Tehnic, 

avem un contract cu ANL-ul pentru creare de locuinte pentru tineri. Acolo s-au 

descoperit, in momentul cand au inceput lucrarile niste neconcordante intre Proiect si 

cladire, au oprit lucrarile pentru efectuarea unor expertize tehnice, si s-a suspendat acel 

contract. Am facut demersuri sa se reia  finantarea acelui contract si chiar in luna 

Decembrie si Ianuarie d-l Primar a avut intalnire cu cei de la ANL care, ne-au promis ca 

in acest an vor prinde fonduri – D-l Tarus cunoaste problema –si vom relua acel 

contract. Daca vin fonduri prin ANL, conform contractului pe care il avem, se vor 

realiza garsoniere pentru tineri.. 

D-l Primar- aceasta saptamana ar trebui sa se finalizeze expertiza la blocul respectiv, se 

stabileste solutia tehnica si in functie de aceasta se prind fonduri ca acel bloc sa fie 

amenajat ca locuinte pentru tineri pana in 35 de ani tip garsoniera, din doua camere se 

face garsoniera independent cu incalzirea si cu utilitatiile. Iar blocul nr. 44 este 

proprietate privata. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- Blocul de pe str Oltului este achizitionat in urma cu 2 

ani, iar cel care l-a cumparat a spus ca va accesa fonduri europene pentru a dezvolta 

diverse activitati, noi ne-am bucurat dar din pacate, in afara de faptul ca l-a achizitionat, 

pana la momentul actual nu s-a facut nimic. Noi i-am dat si un certificat de urbanism sa 

acceseze fonduri . 

Cetatean- nu se stie cine este ? 

D-l primar- se numeste Fazecas din Satul Mare. 

Cetatean- nu se poate cere inapoi ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- nu i l-am vandut noi, l-a cumparat de la lichidator si 

este proprietar. Noi am facut o adresa catre Directia de Sanatate Publica pentru 
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igienizare, iar acestia i-au facut o notificare, au venit au angajat o firma de salubritate si  

au igienizat. 

Cetatean- stiti ca exista o lege care sanctioneaza pe ce nu-si intretin proprietatile. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- exista o lege si noi in Consiliul Local am discutat, 

pentru ca legea ne permite, sa stabilim prin hotarare de consiliu ca, persoanele  care nu-

si intretin proprietatiile pot sa aiba un impozit marit de doua sute de ori. Acum lucram la 

regulament, vom intra cu el in Consiliul Local, urmand se face o comisie care sa 

stabileasca starea de degradare, ca apoi Consiliul Local sa aprobe, in baza 

regulamentului, daca acea locuinta, va fi in anul urmator impozitata sau nu cu 200%. 

Avem preocupare si in acest sens. 

Cetatean- si apartamentele din blocuri neintretinute ? Ar fi foarte bine. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- este vorba de fatade. 

Cetatean- ar trebui cineva sa ne sprijine in constituirea asociatilor de proprietari. 

D-l Primar- la noi, la secretar, cei care doresc sa-si infiinteze asociatie de proprietari 

suntem obligati sa le dam toate datele necesare pentru infiintarea acesteia. Nimeni nu 

doreste pentru ca sunt cheltuieli suplimentare, o asociatie trebuie sa aiba un presedinte, 

un contabil, si atunci acestea inseamna cheltuieli. Nu doreste nimeni sa plateasca 

suplimentar pentru un servciu de contabilitate. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- d-l Primar spune nimeni nu doreste pentru ca legea nu 

te obliga ,ci iti da voie sa te asociezi, dar va deveni o necesitate si o obligatie,  nu foarte 

curand din pacate in orasele mari functioneaza asociatiile de proprietari care gestioneaza 

zona verde din jurul blocului, salubritatea, apa, reparatiile la canalizare, pentru ca sunt la 

comun . Cred ca suntem obligati, pana la urma sa facem aceste asocieri din spirit civic, 

din necesitate, nu pentru ca ne obliga legea. 

Cetatean- pe o scara sunt 6 familii cu cine sa faci asociatie ? 

Cetatean- de cate persoane esre necesar sa faci o asociatie ? 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                                                          
 

 

28 
 

ROMANIA 
  ORAŞUL   VICTORIA 

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

 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- teoretic si doua persoane se pot asocia, problema este 

ca cele doua persoane care se asociaza nu pot interveni daca nu au procent de 50 plus 1, 

pe o proprietate comuna, si atunci este necesar din punctul meu de vedere ,  juridic 

vorbind,ca pe o scara sau pe un bloc sa existe ,la asociere, acel minim de 50 plus 1 

tocmai sa poti sa iei hotarari in ceea ce priveste imobilul respectiv. 

Cetatean- noi suntem 4 familii in bloc putem face o asociatie ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- se pot face asociatii. Conditia este sa se vrea, pentru ca 

este un drept pe care ti-l da legea. 

 

Punctul 23.  Masuri pentru sterilizarea cainilor vagabonzi. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- avem contract cu o asociatie profesionala,  pentru ca 

noi nu putem interveni, care are un medic si care ne asigura servicii de ecarisaj la nivel 

de oras, pentru care platim. Avem cheltuiti in fiecare an, peste 40.000 de mii de lei 

pentru strangerea si sterilizarea cainilor. 

Cetatean- care este numele firmei ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- este din Cristian. Am avut o colaborare cu cei de la 

Avrig,  care a incetat pentru ca au existat iubitori de animale care au reclamat faptul ca 

nu ar fi conditii iar celor de acolo li s-au intrerupt activitate si noi am facut contract cu 

medicul veterinar de la Cristian, care gestioneaza partea de ecarisaj. Mai mult am facut 

demersuri, pentru ca au fost persoane care ne-au ajutat, sa gasim ONG-uri care fac 

activitati la nivel de tara, gratuit, de sterilizare. Ne-au promis ca vin si la Victoria insa 

pana la acest moment nu au facut o programare clara cand vin. 

Cetatean- pe strada Victoriei sunt 6 caini, ti-e  frica sa treci. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- problema apare atunci cand acei caini sunt hraniti de 

catre anumite persoane si in momentul in care  vin firmele de ecarisaj sunt adapostiti. 
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Sunt foarte multe persoane care se impotrivesc masurilor de strangere pe care Primaria 

le ia cu privire la acesti caini. 

Cetatean- eu sunt un iubitor de animale, cine nu respecta animalele nu respecta nici 

oamenii. In fiecare seara ies cu cateii mei, care merg in lesa si vad catei adusi din alta 

parte, pentru ca aici se mananca cozonac. Haideti sa spunem lucrurilor pe nume. Cei de 

la firmele de ecarisaj mananca cozonac pentru ca aduna cainii dintr-o parte si ii duc in 

cealalta parte. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- au fost facute sesizari ca s-au descarcat caini, insa noi 

nu avem nici o dovada. 

Cetatean- de aceea sunt agresivi pentru ca sunt confuzi si pentru ca sunt haituiti de 

oameni. De la oameni porneste, lovim tot in cei care nu se pot apara, asta credeti ca este 

solutia ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- am incercat si sa platim un program de sterilizare 

tocmai pe considerentul ca daca ne-am steriliza cainii nostrii poate nu ar mai veni altii. 

Cei care fac sesizari legate de caini solicita ca ei sa dispara, sa fie luati, pentru ca in zona 

sunt  caini pe care ii hranesc anumite doamne . 

Cetatean- zilele trecute am vazut 7 caini noi. 

Cetatean- atentie la firma cu care faceti contractul, pentru ca nu sunt ferplay. 

D-l Primar- cei care aduc si daca aduc caini ii lasa intermediar, intre localitati, iar cainele 

neavand ce face cauta un habitat. 

Cetatean-D-na Mates- solutia este ok, daca puteti sa-mi spuneti si firma cu care ati facut 

contactul este mai bine. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- putem sa va punem la dispozitie contractul, este public. 

Cetatean-D-na Mates- acestia isi fac treaba, cainii sunt luati si sunt sterilizati si dusi, dar 

tot timpul, alti caini or sa vina in oras, asta nu o sa se termine niciodata si nu este vina 

nimanui. 
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Cetatean-  unii caini sunt crotaliati, ii stim, altii nu sunt. 

Cetatean-D-na Mates- noi suntem tineret, suntem opend minde, noi rezolvam probleme, 

cainii nu sunt periculosi. 

D-na cons. Nitu- nu sunt periculosi pentru tine si pentru mine dar ti-ai lasa copilul singur 

sa vina de la scoala ? 

Cetatean-D-na Mates- in perioada de sterilizare o sa trimit din Sibiu pe cineva si o sa vin 

si eu si o sa luam  cat mai multi caini posibil, dar nu se va rezolva problema pentru ca 

lumea lasa tot mai multi caini liberi. 

Cetatean- as propune ca, cainele care este agresiv sa fie eutanasiat. 

D-l cons. Lup- problema cu cainii este numai afacere. 

Cetatean-D-na Mates- eu sunt voluntar si fac pe banii mei tot, o sa incercam sa rezolvam 

aceasta problema. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- suntem deschisi si va asteptam pentru colaborare. 

Cetatean- cainii care sunt ai zonei ar trebui crotaliati. 

Cetatean- nu se poate depista in ce zona au fost lasati, asta s-a intamplat cu aproximativ 

4 zile in urma cand a aparut o haita de caini?  

D-l Primar- acestia sunt lasati intre localitati aproape de abatorul d-lui Soneriu. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- sau in zona cimitirului au fost  facute sesizari. 

D-l Primar- daca ii lasa in zona cimitirului acolo sunt camere si am putea vedea. 

Cetatean- ce spuneam mai devreme daca am avea voluntari sa urmareasca pe camere. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- daca cineva observa trebuie facute fotografii  si se vor 

putea lua masuri. Contractul cu firma de ecarisaj este sa prinda cainii, sa-i crotalieze , sa-

i gazduiasca, sa-i sterilizeze si sa-i dea spre adoptie. 
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Cetatean- il adopta si dau drumul inapoi pe strada. 

D-l Primar- tocmai de aceea prin  crotalierea lor, daca se descopera crotalul respectiv, in 

contract spune ca gratuit trebuie sa-l ia inapoi. 

Punctul 26. Referitor la montarea unui panou electronic pe care sa fie afisate 

noxele de la Purolite. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- anul trecut am avut propunere pe lista de investitii  

pentru a achizitiona un asfel de panou, am tot discutat legat de acest aspect, problema ca 

aceste noxe se incadreaza in limitele legale si atunci am analizat daca investitia este 

necesara si oportuna, avand in vedere ca o sa ne afiseze ca noxele masurate se 

incadreaza in limitele legale. 

Cetatean- nu Primaria, ei sa puna acest panou. 

Cetatean- atunci isi dau foc singuri la valiza ! 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- ultima discutie cu d-l Primar a fost ca o sa le solicitam 

sa faca acest lucru ei. 

Cetatean- le elibereaza pur si simplu. 

Cetatean- d-l Catanas- eu lucrez la Purolite si nu stiu de unde vin aceste gaze. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- a fost solicitat la 112 Garda de Mediu. Ne-am deplasat 

impreuna cu Garda de Mediu la Purolite si au facut masuratori, mirosea, dar s-a constatat 

ca noxele din aer erau in limitele legale, nu au primit nici macar un avertisment. 

 Cetatean- d-l Catanas - eu lucrez la Purolite si nu stiu de unde vin acele gaze iar Garda 

de Mediu a fost la statia de epurare 

Cetatean- degeaba spui la Purolite, eu lucrez la Pompieri, nu mai am filmarea in telefon, 

iesea un fum galben, praf sau ce era acela. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- este praful de la moara de medicamente, va spun si 

despre praf , caci am fost impreuna cu Garda  la sesizare. 
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Cetatean- Garda de Mediu nu are aparaturile care sa masoare aceste mirosuri. 

Cetatean-D-na Ciornei- acest panou trebuie pus de catre Purolite sa demonstreze ca nu 

depasesc noxele. Cand se solicita Garda de Mediu sa mearga este anuntata si fabrica si 

inchid toate aparatele si nu se gaseste nici o noxa.Nu cred ca este treaba prea corecta, 

cand merg sa masoare de ce nu se constata nimic? Mergeti si va plimbati pe Promenada 

si din canale se emana un gaz de nu cred ca mai puteti sta langa ele, si unde credeti ca se 

deverseaza aceste ape? In Olt.Trebuie masurat ce se arunca in acele canale. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- masuratori se fac de 2,3 ori pe zi. 

D-na Cons. Nitu- sunt apele de spalare care, stii ca acestea sunt acide, despre ce 

vorbim ? 

Cetatean-D-na Ciornei- si spui ca se incadreaza in limite ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- nu spun eu , spun  ca spune Garda de Mediu , nu noi. 

D-l Primar- n u poti sa spui asta, ca rezultatele  se duc mai departe la Apele Romane sunt 

corecte si se incadreaza in limitele legale. Vorbesc din analize. 

Cetatean-D-na Ciornei- sa puna tabloul. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- o sa le solicitam sa puna acel tablou. 

D-na Cons. Nitu- Senzorul care citeste unde-l pui? Suntem chimisti. Este vorba de tara si 

de legile acestei tari care permit asa ceva. 

Cetatean- D-na Catanas- am trecut peste oras, am trecut peste ce s-a putut trece , locuind 

la Brouxelle, am avut curajul sa merg acolo pentru ca imi doresc foarte mult sa fac 

aceasta zona cunoscuta pe plan turistic, eu cred ca este o sansa, foarte micuta dar ea 

exista. De cate ori au venit aici gazele au iesit in limitele normale. De la Brouxelle o 

doamna care reprezinta mediul acolo, a spus  sa facem in felul urmator, cu ajutorul dvs. 

daca doriti. Pe cont propriu sa masuram, fara sa anuntam mediu, sa vedem daca se 

incadreaza in limitele normale, in momentul in care limitele normale nu sunt, doamna 
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aceea poate sa preseze asupra Brasovului si asupra Bucurestiului.Asta mi s-a spus mie 

oficial de acea doamna. 

Cetatean- cu ce aparatura si cine o cumpara ? 

Cetatean- D-na Catanas- sunt aparaturi pe piata care se pot achizitiona. 

Cetatean – D-l Catanas- cu problema mirosului , sunt patru chestii, o data este Primaria, 

o data este Garda de Mediu , o data este Purolite-ul si o data este Virometul, din cauza 

acestor 4 miroase. 

D-l Primar – Primaria de ce ? 

 Cetatean – D-l Catanas - Primaria trebuie sa aiba grija de cetateni, sa ne spuna de unde 

vine mirosul si sa faca tot posibilul sa nu mai vina. 

D-l Primar- uitati-va ce sesizari avem noi la Purolite zilnic si apoi daca sesizam si la 

Garda de Mediu acestia fac o ora jumatate, in acest timp totul se inchide si corespunde 

noxe. Daca vrei sa spui, sa aiba punct de lucru Garda de Mediu aici si daca are aparatul 

aici atunci poti monitoriza. 

Cetatean – D-l Catanas- nu exista aparat care sa masoare acest miros. A doua este Garda 

de Mediu care vine si bea o cafea la Purolite si apoi bea o cafea la Viromet si pleaca. 

Apoi este Purolite-ul care face parfumul si polueaza si mai este ca nu s-a investit un leu 

in statia de epurare, un leu de 7 ani de cand sunt eu, statia de epurare arata groaznic si 

nimeni nu a investit un leu in ea, pentru ca lui Nicolae nu-i pasa de noi. 

Cetatean- si deversarile care sunt pe canalul de la Promenada, cine le da? Tot 

Virometul ? 

D-l Primar- Virometul  

Cetatean  D-l Catanas- toate tevile de la Purolite duc la Viromet. 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- s-a spus ca din cauza Primariei, va spun ca am fost 

impreuna cu Garda de Mediu si s-au facut masuratori... 
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Cetatean D-l Catanas- nu au facut masuratori, a luat  MSDS si s-au uitat la ea, ca stiu, ca 

eu i l-am dat. Sunt niste corupti pe fata si niste incompetenti. 

D-na Viceprimar Critina Bratu- au fost cu echipa mobila si au facut masuratori si au 

spus ca este totul in regula. 

Cetatean- ati vazut vreodata de unde se iau probele ? 

D-na Viceprimar Cristina Bratu- stiu ca se iau probe  de la deversarea in Olt, mai este un 

camin in zona cimitirului, si din cate stiu eu si la intrarea in statia de epurare de la 

Purolite si la Viromet. 

Cetatean- de foarte multe ori este o spuma pe Olt si de 30 de centimetri. Sunt pescar de 

aceasta va spun. 

D-na Viceprimar Critina Bratu- am facut sesizare pentru ca aceasta spuma a iesit si in 

zona caminului de la Cimitir, a iesit si pe aleea de Promenada, au venit cei de la Viromet 

si de la Purolite si explicatia a fost ca au bagat prea mult detergent si s-a facut o spumare 

excesiva iar Garda de Mediu a spus ca  este detergent si o spumare excesiva. Noi ca si 

autoritate locala nu avem nici o atributie in a analiza sau a verifica decat in a sesiza. 

Acestea fiind spuse sedinta a luat sfarsit.   
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