
                                                                       
 

 

PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 26.03.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Luând în considerare Proiectul de hotărâre 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  

s-a înaintat tuturor consilierilor locali aprobarea unei proceduri în vederea desfăşurării 

şedinţelor consiliului local Victoria pe perioada instituirii stării de criză. 

Astfel, situaţia actuală face imposibilă prezenţa consilierilor locali la locul  

desfăşurării şedinţelor consiliului local, şedinţele  consiliului  local sau ale comisiilor de 

specialitate se vor desfăşoara prin mijloace electronice în baza procedurii înaintate şi 

supuse spre aprobare consiliului local.  

Faţă de cele menţionate, şedinţa ordinară din data de 26.03.2020 se va desfăşura 

după această procedură. 

 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.133/19.03.2020 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.  

 

Faţă de Ordinea de zi stabilită prin dispozitia primarului, prin adresa nr. 

4438/25.03.2020, au fost retrase de către iniţiator proiectele de hotărâre nr. 8-11. 
 

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; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 
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    (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 propunerii din proiectul de hotărâre 

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 martie. 

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 26.03.2020, deşi au fost câteva discuţii purtate cu privire la 

formularea unor amendamente acestea nu s-au concretizat într-o formulare fermă şi nu au 

fost transmise conform procedurii.  

c) Buletinele de vot s-au completat şi  transmit în intervalul în intervalul 

stabilit. 

d) 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 ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 26.03.2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,   1   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  41.  
 

Proiect de Hotărâre nr.2 - 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   

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   1   împotrivă,  0  abţineri, devenind hotărârea nr.  42.  
 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 27.02.2020. 

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. 43. 

  

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 18.03.2020. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă,  0 abţineri, devenint hotărârea nr. 44  

  

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de 

teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  imobilul teren în suprafaţă  de 224 

mpînscris în CF 100938 Victoria nr.cad.100938, situat în str.Aleea Câmpului nr.8, cu 

destinaţia “extindere locuinţă – construcţie terasă” la cererea proprietarilor 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

D-na consilier Niţu Monica,  are nelămuriri asupra proiectului, consideră că acesta nu 

reprezintă o urgenţă şi se poate amâna. 

Dl. consilier Badea Costică are unele observaţii deoarece autorizaţiile de construcţie 

trebuie verificate în ce condiţii s-au dat şi câştigarea şi atribuirea parcelelor, au fost 

atribuite în anumite condiţii care trebuiau respectate. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – explică că acest proiect întruneste condiţiile de 

legalitate, proprietarul având 2 parcele pe care le-a alipit prin  lucrare cadastrală şi act 

notarial. 

De asemenea mai explică factul că există 2 contracte, dispărând o parcelă prin alipire este 

normal ca acel contract să înceteze, toate obligaţiile fiscale fiind menţinute şi preluate de 

celălalt contract. 

Dl. consilier Badea Costică  doreşte să vadă cele solicitate şi  specifică obligaţia de a 

edifica 2 construcţii. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, în completarea discuţiilor purtate transmite extrasul de 

carte funciară din care rezultă construcţiile edificate pe parcelele în discuţie. 

Dl. consilier Badea Costică , solicită în continuare amânarea proiectului. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, specifică faptul că nu a primit niciun amendament şi 

trimite extras privind procedura de depunere a propunerilor şi amendamentelor. 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   1   împotrivă, 1  abţineri, devenint hotărârea nr.  45.  
 

Proiect de Hotărâre nr.6 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de concesiune Nr.3692/24.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – 

obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 13 

voturi pentru,  0    împotrivă, 2 abţinere, devenint hotărârea nr. 46   
 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la aprobarea  modului de întocmire a registrului 

agricol pentru perioada 2020-2024 la nivelul UAT Oraşul 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.  47  
 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire la aprobarea  efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare şi primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 3441 mp, 

din suprafaţa de 2.415.503 mp (241 Ha şi 5.503 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 

21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 
 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 13 

voturi pentru,  1    împotrivă, 1  abţineri, devenint hotărârea nr. 48   
 

Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de administrare bunuri proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat 

între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- 

Preambul, art.1 Cap.2 –Părţile, art.3 Cap.3-Obiectul contractului, pct.15 şi 16 al art.9 

Cap.6- Drepturile şi  obligaţiile administratorului, art.21-Cap.12 -Temeiul legal al 

contractului şi art.22 Cap.13 –Dispoziţii finale. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1   împotrivă,  0 abţineri, devenint hotărârea nr. 49   
 

Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul 

Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la modificarea Cap.1- Preambul, art.2.1 Cap.2 –

Părţile, art.3.2 Cap.3-Obiectul contractului, pct.6.13 şi 6.14 al art.9 Cap.6- Drepturile şi  

obligaţiile administratorului, art.8.1- Cap.8 –Sluţionarea litigiilor  şi art.12.1 Cap.12 –

Dispoziţii finale. 

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.  50  

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la acordarea mandatului special către Asociaţia 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria şi transferul competenţelor în gestionarea 

serviciului de iluminat public în Oraşul Victoria. 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 13 

voturi pentru,   2   împotrivă, 0  abţineri, devenint hotărârea nr.  51  

 

Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a 

excedentului înregistrat la data de 31.12.2019 al activitatilor finanţate integral din 

venituri proprii desfăşurate direct de către U.AT Oraşul 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. 52   

 



Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria şi Liceul Teoretic ”I.C. Drăguşanu” 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă, 0  abţineri, devenint hotărârea nr. 53   

 

Proiect de Hotărâre nr.14- Cu privire la aprobarea calendarului de desfăşurare a  

concursului de recrutare, condiţiilor de participare la concursul de recrutare şi    modelul 

Contactului de management,  în vederea ocupării postului de director  ”CLUB SPORTIV 

CHIMIA ORAŞ VICTORIA” 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 14 

voturi pentru,  1    împotrivă, 0  abţineri, devenint hotărârea nr. 54   

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionarea al aparatului de specialitate al primarului oraşului Victoria 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Stanea Daniel, solicită lămuriri cu privire la postul de administrator unic. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela, specifică faptul că postul este cuprins în organigramă 

si este vacant. 

 

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

voturi pentru,   0   împotrivă,  0 abţineri, devenint hotărârea nr. 55   

 

Proiect de Hotărâre nr.16 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

SIMINDREANU MARIANA 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă, 2  abţineri, devenint hotărârea nr.  56  

 

Proiect de Hotărâre nr.17 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

DĂRĂBANĂ CONSTANTIN OVIDIU 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă, 2  abţineri, devenint hotărârea nr.  57  

 

Proiect de Hotărâre nr.18 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Hampu Alin Mihai 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 11 

voturi pentru,   2   împotrivă,  2 abţineri, devenint hotărârea nr.  58  

 



Proiect de Hotărâre nr.19 - Privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii 

de Urgenţă constituit la nivelul oraşului Victoria 

Iniţiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

voturi pentru,      împotrivă,   abţineri, devenint hotărârea nr. 59   

 

Proiect de Hotărâre nr.20 – Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a  

obiectivului de investiţii ”P.T Excuţie străzi şi aleei pietonale cartier locuinţe str. Avram 

Iancu, str. Badea Cârţan,str. Octavian Paler şi str. Grigore Moisil”. 

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. 60   

 

Proiect de Hotărâre nr.21 – Cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a  

obiectivului de investiţii ”P.T Amenajare parc zona de locuinţe str. Pieţii şi str. Aleea 

Bujorului”, cod SMIS 115941  

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.  61  

 

Proiect de Hotărâre nr.22 - Cu privire la aprobarea scoaterii din funcţiune şi casării 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. 

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. 62   

Diverse 

         1 Raportul privind starea socială şi de mediu a orasului Victoria. 

 S-a luat la cunoştinţă. 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR GENERAL OR. VICTORIA 
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