
                                                                       
 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 10.04.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare HCL 

nr.42/26.03.2020 cu privire la completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local 

Victoria, jud. Braşov. proceduri în vederea desfăşurării şedinţelor consiliului local 

Victoria pe perioada instituirii stării de criză. 

Faptul că situaţia actuală face imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul  

desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele  consiliului  local vor continua să se 

desfăşoare prin mijloace electronice în baza procedurii aprobate de către consiliul 

local.  

Faţă de cele menţionate, şedinţa extraordinară din data de 10.04.2020 se va 

desfăşura după această procedură. 

 

Ș edinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr. 164/09.04.2020 iar 

anunţul privind organizarea şedinţei a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 
 

Consilierii locali au fost convocaţi, prin mijloace electronice, prin grija 

secretarului general al oraşului Victoria, materialele necesare desfăşurării şedinţei au 

fost transmise tuturor consilierilor în format electronic iar comisiile de specialitate au 

primit materialele şi în formă letrică.  

 
 

Conform art.228 din Ordonanţa de urgenţă 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; 
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    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 secretar Tocoaie Gabriela –  Conform HCL nr.42/26.03.2020 privind  

completarea art. 24, alin.(4), HCL nr. 163/31.10.2020 – privind aprobarea 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Victoria, jud. 

Braşov, pe perioada stării de urgenţă  preşedintele ales la ultima şedinţă va fi 

menţinut pe întreaga perioada, ca urmare d-na Bratu Cristina va fi preşedinte de 

şedinţă a lunii aprilie. 

În contextul prevederilor art. 139 din OUG nr.57/2019 privind codul de 

procedură administrativă şi art.29, alin.(4), lit.”c” din Regulamenul de organizare şi 

funcţionare a consiliului local Victoria, în perioada menţinerii stări de urgenţă, 

adoptarea hotărârilor consiliului local s-a efectuat prin vot electronic, după 

următoarea procedură: 

a) Odată cu proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi fiecare consilier 

a primit un formular de vot în care au fost cuprinse proiectele de hotărâri. Pentru 

exprimarea  opţiuni s-au folosit cuvintele da, abţinere şi nu. 

b) La data de 10.04.2020, buletinele de vot s-au completat şi  transmit în 

intervalul stabilit. 

c) Rezultatul voturilor se consemnează de către secretarul general al 

oraşului în procesul verbal al şedinţei, după cum urmează: 
 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 10.04.2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  63.  
 

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

Oraşului Victoria pe anul 2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  64.  
 



Proiect de Hotărâre nr.3  - privind amanarea termenelor de plata a taxei de 

salubrizare si veniturilor constituite din contracte de inchiriere, concesiune, 

superficie, vanzari de bunuri 

 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,   0   împotrivă, 0  abţinere, devenint hotărârea nr. 65. 

  

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la  aprobarea  trecerii imobilului teren în 

suprafaţă de 404 mp înscris în CF 100912 Victoria  nr.cad.100912 din domeniului 

public al Judeţului Braşov şi administrarea Consiliului Judeţean Braşov, în domeniul 

public al UAT Victoria şi administrarea Consiliului Local Victoria. 

. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,  0    împotrivă,  0 abţineri, devenint hotărârea nr. 66  

  

Proiect de Hotărâre nr.5  - Pentru modificarea şi completarea art.7 din Programul 

de măsuri  pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020, 

aprobat prin HCL nr. 29/27.02.2020 -Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  

pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 15 

voturi pentru,  0    împotrivă,  0 abţineri, devenint hotărârea nr. 67  
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