
                                                                       
 
 

PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 06.01.2021 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Victoria. 

D-na primar Bertea Camelia Elena – având în vedere faptul că există o situație 
mai specială, am invitat pe dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP pentru a face unele 
precizări față de acest aspect, întrucât acesta a mai ținut locul d-nei secretar Cioca 
Gabriela Lenuța și în consecință de cauză solicit consiliului local să fie de acord cu 
participarea d-lui Urian Nicolae - șef birou ADPP la ședință.Față de cele prezentate mai 
sus, consiliul local este de acord cu participarea d-lui dl.Urian Nicolae - șef birou ADPP 
la ședință. 
          Dl. Urian Nicolae - șef birou ADPP – 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.  

          D-na Bivolu Maria Bianca - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră vom 
începe ședința  extraordinară de astăzi.  
          Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.6/05.01.2021 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; 
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    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. 

D-na Bivolu Maria Bianca – Conform regulamentului de organizare și 
funcționare a consiliului local   vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședința 
al lunii ianuarie 2021. 

D-na consilier Bratu Cristina– îl propun pe dl. consilier Iosipescu Cristian. 
Se supune la vot propunerea făcută și se aprobă cu 12 voturi pentru, nicio 

abținere, niciunul împotrivă. 
Dl. consilier Iosipescu Cristian –  Buna ziua ! Doresc să vă urez :La multi ani ! 

zile frumoase de sărbători și ne bucurăm să fim impreună. 
Declarăm ședința deschisă și  supunem la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi și 

se aprobă cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere. 
 Dl. consilier Iosipescu Cristian –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 06.01.20201 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
 

Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr.  1.   

           Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului 
secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul bugetului local al Oraşului 
Victoria, al anilor precedenți  
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 
 

Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  
cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 2.  

       Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 
bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al 
anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de 
dezvoltare în anul 2021.  
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 3.  

          Proiect de Hotărâre nr.4-  Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 
bugetului privind activitățile finanțate integral din venituri proprii al Colegiului 
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al 
anului 2020 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din 
decalajele între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare în anul 2021. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 4.  

        Proiect de Hotărâre nr.5-  Privind  aprobarea încheierii Contractului de 
asistenta juridică, cu Cabinet Individual Avocat Muller-Kuti Iulia în vederea 
promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena 

 
Dl. consilier Iosipescu Cristian – dacă sunt discuții ? 
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 
Local nr. 5.  

Dl. consilier Iosipescu Cristian– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința 
inchisă. 

 

              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR  GENERAL, 
                   IOSIPESCU  CRISTIAN                                CIOCA GABRIELA LENUTA 
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