
                                                                       
 

 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 18.03.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  extraordinară de astăzi.  

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.130/18.03.2020 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 10 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. 

    (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. 
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    (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 regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local vă rog să faceti propuneri pentru  președintele de 

ședintă al acestei ședințe.  

D-na consilier Saftiuc Adriana – o propun pe d-na Bratu Cristina. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot propunerea făcută și se 

votează cu 10 voturi pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – buna ziua, această situație de urgență este 

datorată măsurilor care trebuie luate cu privire la COVID 19, bani care îi propunem 

astăzi sunt mutați de la un capitol la altul, sunt bani de la capitolul cultura, recreere, 

sunt sume prevăzute pentru proiectele in care noi suntem coorganizatori, aceste 

proiecte nu mai pot fi desfășurate deocamdată. Aceste sume ne trebuie pentru a putea 

face aprovizionare cu diverse materiale, dezinfectanți, produse de igienă, precum și 

asigurarea necesarului persoanelor carantinate. 

 

Începem cu aprobarea ordinii de zi, pe care o supunem la vot. 

 

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.   39  .   

 

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

al oraşului Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 Dl. consilier Badea Costică – aveți un necesar cu materialele necesare? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a făcut o analiză în cadrul Comisiei 

pentru Situații de Urgență, există și un referat în acest sens și un referat intocmit de 

către dr. Prică, cu materiale necesare pentru dotarea centrului de permanență, acesta 

asigură monitorizarea pe centrele de carantină. 

Dl. consilier Badea Costică – câte centre de carantinare aveți la nivelul 

orașului Victoria? Si până se desfășoară o a doua ședință poate ne asigurați condiții 

de igienă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – s-au pregătit 2 centre pentru carantină, 

unul la sala de sport și celălalt la partea de urgență în spital, aceste centre au fost 

dotate cu tot ce era necesar, am avut control de la DSP în acest sens. Avem 7 

persoane în carantină la sala de sport, au fost repartizate de comitetul județean. 

Pe autoizolare cresc de la o zi la alta, cei care vin din Germania și Austria întră 

în autoizolare. 



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

cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 40  .   

 

D-na viceprimar Bratu Cristina – având în vedere că s-a epuizat ordinea de 

zi a sedintei declar sedinta inchisă. 
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