
 

                                                                       
 

 

 
                                                                PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 27.08.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  ordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti un nr. 

de 12 consilieri, avem două cereri pentru concediu si un consilier urmează să 

sosească.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.364/20.08.2020 iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

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 sa faceti propuneri pentru președintele lunii 

august. 

 D-na Bratu Cristina – o propun pe doamna Gabăr Alexandrina. 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 12 pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abținere.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela - doamna Gabăr Alexandrina este invitat să 

preia conducerea ședinței. 
 

D-na. consilier Gabăr Alexandrina –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că s-a transmis un proiecte de hotărâre pentru a fi introdus pe 

ordinea de zi a ședinței , cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI 

EMINESCU» și a cheltuielilor legate de proiect și adresa d-nei Motoc Adina privind 

solicitarea de închiriere a centralei termice din str. Primăverii 8/A – înregistrată cu nr. 

10041/30.07.2020 , supun la vot introducerea acestora pe ordinea de zi.    

D-na secretar Tocoaie Gabriela- iar proiectul de hotărâre privind numirea 

membrilor în consiliu de administratie si CE al unităților de învățământ va trebui să 

sufere o modificare deoarece printr-o adresă sosită ulterior Colegiul Tehnic ne 

solicită numirea a dou membri în consiliul de administrație. 

Dl. consilier Lup Alexandru – acest proiect după părerea mea va trebui să-l 

amânăm deoarece componența consiliului se va modifica după alegeri si tot va trebui 

alese alte persoane, ce sens are pentru o singură lună. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – le incurcăm activitatea deoarece la 1 

septembrie incep activitățile scolilor, iar până la validarea noului consiliu se va 

ajunge la jumătatea lunii octombrie. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – eu propun să prelungim mandatul 

membrilor care au fost, să se facă aceleași propuneri,. 

Dl. consilier Lup Alexandru – a doua problemă legată de adresa pentru 

inchirierea centralei, să hotărâm acum îmi pare forțată treaba să lasăm noua 

legislatură să hotărască ce se doreste. 

Dl. consilier Stanea Daniel – există următoarea problemă, dacă o inchiriem 

există prima opțiune de cumpărare conform legii, scoasă la licitație pot să vină mai 

mulți, deci trebuie să ne gândim bine. Au fost scoase toate la licitație, să nu se 

întâmple la fel ca și la apartamentele care sunt in chirie. 

D-na secretar Tocoaie Gabriel – si inchirierea se face tot prin licitatie 

publică, nu este aceeasi procedură ca și la locuințele din fondul locativ unde vânzarea 

se face direct către chiriaș. Dacă sunteți de acord adresa se poate discuta la secțiunea 

diverse. 

Se supune la vot și se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina - supun la vot ordinea de zi cu 

modificarea făcută   și se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

 

Trecem la prima sectiune a ordinii de zi :Întrebări și interpelări. 

 



 

D-na consilier Badea Costică – în urma unui articol din ziar am văzut că o 

anumită doamnă binevoitoare iubește animalele, eu aș propune doamnei viceprimar, 

să-i ușurăm pe ultima 100 de metri activitatea să formăm o comisie care să prindă 

câinii și care să-i ducă acestei doamne, am avea economie la buget și doamna fiind 

iubitoare de căini și pisici are condiții să-i ingrijească. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – mie mi se pare că este o răutate din partea 

dvs.  abordarea in acest sens. Si eu am citit acel articol, am fost foarte mirată, nu am 

știut despre ce este vorba, foarte bine că face acest lucru dar asta nu înseamnă că 

trebuie să aducem hingherii să-i ducă toți câinii. 

 Aceasta este o persoana fizică, face un gest uman, asta nu înseamnă că trebuie 

să ne rezolve nouă problema. 

D-na consilier Badea Costică – nu este o răutate este o reorientare si se poate 

face economie la buget. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina - și eu as dori să nu mai fie niciun câine 

că suntem denigrati de la primar la consilieri. 

D-na consilier Badea Costică – a doua problemă cu noxele din oraș, am 

inteles că a fost fum și miros de substanțe chimice și nu știm dacă Virometul are 

autorizație de funcționare, pentru autorizatia de mediu se chinuie de 3 ani și nu 

reusesc. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – stiți că avem des actiuni de ecarisaj, chiar 

și azi de dimineață, dar s-a observat că ar fi apărut și căini noi, pe lângă asta am avut 

parteneriatul pentru sterilizare, cred că am avut interes pentru această problemă si nu 

ne-am comportat iresponsabil. In ce priveste articolul cred că este campanie 

electorală. 

In zona pietii a fost un depozit de deșeuri pe care l-am curățat 90% , dar au 

venit ploile și nu am reusit să terminăm, nu știu dacă întâmplător sau nu a luat foc, a 

fost anunțată garda de cei de la USR, am fost amendați și așa s-a ajutat orașul din 

bugetul local. 

Legat de autorizația Virometului, știți că s-a reluat partea de epurare, s-a ajuns 

la un acord comercial între cele două și au autorizație de funcționare până in anul 

2021, iar partea de mediu este problema Gărzii de mediu și au fost controlați. 

Dl. consilier Stanea Daniel – vreau să vin și eu cu o completare față de ce a 

spus dl. Costică Badea , subiectul animalelor este delicat s-a dezbătut aproape la 

fiecare ședință. Legat de articol, l-am văzut am rămas surprins la fel ca și alții, 

problema a fost că nu tot acel interviu a fost al dânsei, a fost pregătit pentru campania 

electorală pe cine o susține dumneaei, pentru că s-a greșit numele localității de 2 ori 

la rând, s-a incercat denigrarea noastră ca autoritate locală în sensul că nu putem 

gestiona problema câinilor, atât am avut de completat, a fost pur electoral. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina- doresc să vă întreb dacă aveți cunoștință 

de o discuție in mediul online despre discutia cu amplasarea panourilor electorale, au 

fost acuzații care nu fac cinste instituției. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Bastea astazi a dat răspuns că 

necunoașterea legii nu -ți dă dreptul să târăști instituția in noroi. Legea precizează că 

poți amplasa bannere pe stâlpi cu acordul proprietarului, nu a fost tendențios, dacă 

mergeți prin oraș veți vedea că nimeni nu are bannere pe stâlpii de la ecectrica pentru 

că nu s-a putut obține acordul acestora. 



Daca a venit și i s-a explicat cu text de lege procedura nu ințeleg de ce sunt asemenea 

discuții in mediul online. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – d-na susține că a completat împreună cu 

dl. Bastea hârtiile și apoi a spus că s-au cerut alte lamuriri. 

Dl. consilier Stanea Daniel – partea de zonă verde de la șina ferată spre oras, 

aprox.2 m cine trebuie să-i curețe ? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – CFR-ul are o limită de siguranță de 15 m, 

este in obligația lor să curețe zona de lângă calea ferată,  au și adresă făcută. Noi am 

curățat cât am putut. 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – dacă nu mai sunt întrebări trecem la 

punctul doi – Proiecte de hotărâri. 

 

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

Consiliului Local Victoria din data de 27.08.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

 

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

cu 13 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.128  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  129 

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la desemnarea pentru anul școlar 2020/2021 a 

reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai Consiliul de 

administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – se supune amendamentul formulat cu privire la 

rămânerea acelor membri din hotărârea veche, respectiv : 

 

Coleul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria  
Membrii în Consiliul de administrație: 

1.Badea Costică 

2.Saftiuc Adriana 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

1.Dobrilă Ioan 



 

Liceul Teoretic “I.C.Dragusanu” Victoria 

Membrii în Consiliul de administrație – 

1.Stanea Daniel 

2.Miclea Ioan 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității— 

1.Nițu Monica 

 

Clubul Copiilor Victoria 
Membru în Consiliul de administrație – 

1.Smădu Octavian 

 

Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității— 

1.Gabăr Alexandrina 

 

         Si se votează cu 13 voturi pentru, nicio abținere. 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  130 

 

Proiect de Hotărâre nr.4  - Cu privire la plata cheltuielilor reprezentând  

transportului local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de 

trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic, pentru elevii din 

învățământul preuniversitar acreditat, care au domiciliul în orașul Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 131  

 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul 

Ilie‖ pentru  continuarea  lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Lup Alexandru- propun suma de 15.000 lei pentru bisericile 

nr.1, nr.2 și nr.3 iar pentru Biserica Creştină Baptistă ―Sfânta Treime‖ suma de 5.000 

lei. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – dar cererea pentru această biserică a fost de 

10.000 lei, de atât are nevoie. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu am făcut doar o propunere am inteles că in 

buget este cuprinsă suma de 50.000 lei. 

D-na secretar – pentru fiecare proiect se vor formula propuneri, deci pentru 

acest proiect avem propunerea de 15.000 lei, dacă mai sunt și alte propuneri? 

D-na consilier Saftiuc Adriana – eu propun 10.000 lei. 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 12 voturi pentru, o abținere. 



 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 132  

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii  

Împăraţi Constantin şi Elena- pentru Reabilitare lăcaș de cult-modermizare instalație 

de încălzire în vederea creșterii performanței energetice. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 15.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 13 voturi pentru, o abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.133   

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire  la finanţarea  Parohiei Ortodoxe nr.3 

„Cuvioasa Parascheva‖pentru reabilitare lăcaş de cult - reparații astereală. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 15.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 13 voturi pentru, nicio 

abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.134   

 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire  la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste 

―Sfânta Treime‖ pentru  reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic și 

energetic. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Propuneri: suma de 5.000 lei 

Se supune la vot prima propunere și se votează cu 12 voturi pentru, o abținere. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre  cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local nr.135   

 

Proiect de Hotărâre nr.9  - Cu privire la  aprobarea  vânzării unui nr.de 1 

apartament din fondul locativ de stat, situat în str.Muncii nr.1/3  către titularul 

contractului de închiriere. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 



Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 136  

 

Proiect de Hotărâre nr.10  - Cu privire la  aprobarea  modificării art.1 din HCL 

nr.89/29.08.2013  cu privire la aprobarea locaţiilor pentru amplasarea unor containere 

speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr. 137  

 

Proiect de Hotărâre nr.11  - Cu privire la aprobarea Raportului de Analiză de 

Situații întocmit în urma activitățiilor derulate în cadrul Proiectului ‖ România crește 

cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor‖ 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Stanea Daniel – care este diferenta intre acest propiect și cel cu cresa? 

D-na viceprimar Brati Cristina – in urma situației de analiză din cadrul proiectului‖ 

România crește cu tine – Educația timpurie, o investiție în viitor‖ s-a identificat 

nevoiea de înființarea unei creșe și s-a demarat proiectul pentru inființarea acesteia. 

 

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

cu 12 voturi pentru, unul împotrivă (dl. consilier Stînea Timotei-Valentin), nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 138  

 

Proiect de Hotărâre nr.12  - Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  privat. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  139 

 

Proiect de Hotărâre nr.1 3 - Cu privire la aprobarea proiectului «LUCRARI 

EFICIENTIZARE ENERGETICA IMOBIL GRADINITA, STR. MIHAI 

EMINESCU» și a cheltuielilor legate de proiect 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

D-na viceprimar Brati Cristina- Încă o data fac precizarea că aprobăm valoarea 

totală a proiectului care este identică cu valoarea aprobată la aprobarea indicatorilor 

tehnici. 

 



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

cu 13 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.  140 

 

                                                 III. –DIVERSE 

 

          1. Adresa Asociației Save a Life-Salvează o viață, înregistrată cu nr. 

9946/28.07.2020, prin care solicită cumpărarea sau inchirierea unui teren în afara 

orașului în vederea amenajării unui adăpost privat pentru animale fără stăpân.  

 Dl. consilier Lup Alexandru – părerea mea ar fi să nu fim de acord, acest 

lucru ne aduce un avantaj din punctul de vedere al poluării, ati văzut la televizor cum 

arată adăposturile pentru câini, a fost o emisiune acum recent despre ce se intâmplă 

cu câinii. 

 Dl. consilier Badea Costică- am o propunere să-i oferiți la parcul industrial. 

Dl. consilier Stanea Daniel – d-na viceprimar spuneți ceva ca sunteți membru 

fondator. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- da așa este, asociația a venit si a făcut 

campania de sterilizare, eu susțin o inițiativă de acest gen, dar eu reprezint un vot și 

trebuie să mă și abțin având în vedere că sunt membru. 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – supunem la vot propunerea privind 

parcul industrial și se votează cu 6 voturi pentru și 7 voturi împotrivă. 

Dl. consilier Badea Costică – propunerea mea este să rămână în atenția 

executivului urmând ca după organizarea alegerilor locale din 27.09.2020 să fie 

discutată. 

Această propunere este agreată. 

 

2. Adresa d-nei Motoc Adina privind solicitarea de închiriere a centralei termice din 

str. Primăverii 8/A – înregistrată cu nr. 10041/30.07.2020. 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina – au un atelier de mobilă, eu sunt de 

acord. 

Dl. consilier Badea Costică - să rămână în atenția executivului urmând ca 

după organizarea alegerilor locale din 27.09.2020 să fie discutată 

Această propunere este agreată. 

 

D-na consilier Gabăr Alexandrina –ordinea de zi fiind epuizată, declar 

ședința închisă. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                        SECRETAR GENERAL, 

   GABĂR ALEXANDRINA                   CIOCA GABRIELA LENUȚA 


