
                                                                                                             

 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020 

 
 
 
 

         Primarul Or.Victoria:  
         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  
57/2019- Codul Administrativ.   
         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 
 
 
 

PROIECT   DE   HOTĂRÂRE : 
 
 
 

            Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 
Victoria, județul Brașov din data de 30.01.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței 
la sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează 
secretarul general al orașului Victoria. 
 
 
 
 

PRIMAR 
                                                    CRISTIAN GHEORGHE  
 
 
 
 
 
 

                                                                                               VIZAT  PTR. LEGALITATE 
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PROCES   VERBAL 

 

Încheiat azi 30.01.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

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

vom începe ședința  ordinară de astăzi.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.25/21.01.2020 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 15 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 – Președinte de ședintă al lunii ianuarie este dl. 

Ivan Adrian  căruia îi acordăm cuvântul. 
 

Dl. consilier Ivan Adrian –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

După cum ați observat s-a schimbat puțin procedura, ordinea de zi și procesele 

verbale le vom aproba prin hotărâre de consiliu local. Și vom începe cu întrebări și 

interpelări. 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să întreb executivul dacă s-a înscris la masa 

credală pentru Viromet. Și o a doua problemă legată de iluminatul str.  Aleea Uzinei, 

este atât de întunecoasă încât este un real pericol pentru pietonii care circulă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – documentele pentru înscrierea la masa credală 

le-am semnat astăzi iar legat de str.Aleea Uzinei am primit lămpile sponsorizate de la 

Purolite, așa cum spuneam, dar așteptăm să se încălzească timpul să le putem monta 

deoarece pe timp rece hidraulicul la telescop nu ridică. 

Dl. consilier Badea Costică- și o ultimă observație doresc să urmărim ce interes 

este din partea cetățenilor pentru comunitate, câți au mai rămas în sală după această 

dezbatere pentru că ședința este publică și toți ne-au criticat, nu a mai rămas niciunul. 

Dl. consilier Lup Alexandru – sunt surprins cum ați început ședința, proiectul de 

hotărâre în care este prezentată ordinea de zi nu are punctul întrebări și interpelări și a 

doua problemă dacă folosim titulatura pentru aprobarea ordinii de zi atunci trebuia să 

începem cu acest proiect. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – aveți dreptate, întrebările și interpelările sunt 

cuprinse in proiectul ordinii de zi la ultimul punct, o să țin cont de observația dvs. și pe 

viitor o să schimb ordinea, vă mulțumesc. 

Dl. consilier Stanea Daniel – domnule primar, am vorbit și cu domnul 

Albăceanu, pe str. Viitorului în spatele sediului, drumul până la ghena de gunoi este 

foarte rău, dacă îi puteți ajuta cu dale până se asfaltează, să poată amenajeza. 

 Dl. primar Cristian Gheorghe – nici o problemă să vină și o să găsim soluții, 

dar trebuie să aștepte perioada de dezghet că altfel nu face lucru de calitate, trebuie puse 

pe un pat de nisip. 

Dl consilier Stânea Timotei – am solicitat lista cu persoane care figurează  ca 

persoane cu handicap și care sunt facilitățile de care beneficiază aceste persoane de la 

primărie, doresc o listă și un răspuns în scris din partea executivului, în special din 

partea biroului de asistență socială. 

După cum ați observat, nu am avut nimic in comun cu discuțiile purtate astăzi dar 

există nemulțumiri legate de asigurarea transportului local, am fost întrebat dacă există 

transport local și dacă există autobuz de la gară la Victoria și retur. 

Nu întotdeauna au asigurat acest transport și doresc să vă solicit în scris 

următoarele : 



1.Borderoul care să cuprindă : numele , prenumele, semnătura și adresa celor care 

beneficiază de facilitățile și gratuitățile acordate pentru transportul local; 

2.Câte legitimații de veterani de război, văduve sau deținuți politici sunt și care 

sunt persoanele respective, dacă beneficiază de transport local. 

În proiectul pe care îl avem este specificat  că borderourile  cu persoanele 

beneficiare vor constitui documente justificative la facturile care se achită, aș dori să 

primesc două facturi în copie, din oricare lună a anului să vedem dacă se suprapune 

achitarea sumei integrale pe care noi am aprobat-o cu suma pentru care s-au achitat 

facturile. Că poate exista posibilitatea de a se aduce bani la buget, dacă nu s-a afectuat 

transport pentru persoanele respective nu cred că ar trebui să se deconteze intreaga 

sumă. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- noi nu decontăm traseul Victoria –Ucea. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – subvenția noastră se face doar pentru 

transportul local, traseul Gara Ucea  și retur îl face pe cheltuiala lui, cu licență de la 

Consiliul Județean Brașov. 

Dl consilier Stânea Timotei – o altă problemă este postul de director al Clubului 

Sportiv, doresc să se decidă in consiliu scoaterea la concurs a postului respectiv, 

pierderile și stricăciunule care se aduc Clubului sunt mai mari decât cheltuielile cu 

salariul directorului. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – noi trebuie să punem în aplicare hotarârile 

consiliului local, deci consiliul de administrație face un demers către consiliul local iar 

consiliul local hotărâște scoaterea la concurs a postului de director. 

D-na viceprimar Bratu Cristina - și să găsiți bani din bugetul asociației, dacă 

asociatia va avea bani pentru plata salariilor pentru întreg anul. 

Dl. consilier Ivan Adrian – trecem la dezbaterea și supunerea spre aprobare a 

proiectelor de hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 19.12.2019. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   3  .   

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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 30.12.2019. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   4  .   

 



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

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 08.01.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   5  .   

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 30.01.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  6   .   

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la modificarea și completarea  pct.3 și a pct.4 

din metodologia pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe 

mijloacele de transport local de călători în Orașul Victoria aprobată prin art.4 din HCL 

nr.84/28.05.2015. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Dl. consilier Ivan Adrian – propun un amendament și anume completarea 

metodologiei după cum urmează: 

Decontarea contravalorii gratuitățiilor acordate pentru luna în curs se face în 

perioada de 01-15 a lunii următoare, pe bază de documente justificative. 

  Termenul cu privire la decontarea contravalorii gratuitățiilor acordate cuprins la 

art.3 din HCL nr.84/25.05.2015 modificat prin HCL nr.77/29.06.2017, se va citi : 01-15 

a lunii următoare, pe bază de documente justificative. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – s-a considerat necesară această completare 

deoarece perioada de facturare era cuprinsă intre 15-30 luna in curs ceea ce ducea la 

faptul că factura trebuia emisă în ultima zi a lunii. 

  

 Se supune la vot amendamentul și se votează cu 15 voturi pentru, nicio abținere, 

niciunul împotrivă. 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   7  .   

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în 

suprafaţă de 29,97 mp, proprietate privată a Or.Victoria situat str.Policlinicii nr.14 cu 

destinaţia „Cabinet medicină de familie”. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 Dl. consilier Stânea Timotei – propun sintagma de ”Cabinet medicină de familie 

” să fie inlocuită cu ”Cabinet medical”, pentru eliminarea anumitor interpretări. 



Se supune la vot amendamentul și se votează cu 14 voturi pentru, o abținere, 

niciunul împotrivă. 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  8   .   

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de 

teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 145 mp, situată în 

str.Pieții nr.2A cu destinaţia “extindere locuinţă – construcție terasă” la cererea 

proprietarului. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  9   .   

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept 

de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 

2248 mp  din suprafața de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 

nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, imobil ce aparţin domeniului privat al 

localităţii Or.Victoria situate în str.Poligonului pentru „industrie și prestări servicii”, 

precum și dezmembrarea terenului de 2648 mp înscris în CF 100510 Victoria 

nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, în două loturi unul de 2248 mp și 

respectiv 400 mp. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 D-na consilier Saftiuc Adriana - știu că solicită acest teren pentru depozit 

colectare peturi, cine le recoltează? 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – solicitarea pe care o avem este în vederea 

construirii unei hale pentru colectare peturi, dar destinația este industrie și prestări 

servicii. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu solicit să fie trecut în caietul de sarcini și în 

documentația de licitație, pentru a evita surprize,deoarece  cu deșeurile în România sunt 

probleme foarte mari, dacă solicită pentru colectare de peturi să fie specificat clar doar 

colectare de peturi. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – acest teren se va licita cu destinația ”industrie 

și prestări servicii” nu putem introduce în documentație cele solicitate de dvs. deoarece 

se poate considera că este preferențial, doar cei interesati de colectare de peturi ar putea 

participa. Nu putem restricționa participarea și altor doritori care respectă obiectul 

impus. 

Dl primar Cristian Gheorghe – în cazul în care va câștiga licitația dorește să 

obțină fonduri structurale și atunci va trebui să obțină toate avizele necesare și nu va 

primi avize pentru deșeuri periculoase sau altele în apropierea orașului. În acest proiect 

nu avem cum să introducem solicitarea dvs. noi vom vinde un teren liber de sarcini. 

Dl. consilier Ivan Adrian – domnule consilier vă mențineți amendamentul. 

Dl. consilier Lup Alexandru – imi mențin amendamentul. 



D-na secretar Tocoaie Gabriela –pentru scoaterea la vânzare sau constituirea 

unui drept de superficie este o solicitare inițială dar asta nu înseamnă că solicitantul va 

fi și câștigătorul licitației publice. În cazul de față avem o solicitare cu obiect construire 

depozit pentru colectarea de peturi, dar noi nu aprobăm acest lucru ci scoaterea la 

licitație publică a unui teren pentru ”industrie și prestări servicii” la care se pot înscrie 

mai mulți interesați pentru toată gama care se încadrează în obiectul nostru, pentru acest 

lucru amendamentul formulat nu se poate introduce în documentatie deoarece ar fi o 

favorizare clară doar a unui anumit investitor interesat, respectiv cel care colectează 

peturi. 

 

Dl. consilier Ivan Adrian – domnule consilier vă mențineți amendamentul. 

Dl. consilier Lup Alexandru – imi retrag amendamentul. 

 

Dl. consilier Smădu Octavian – în cazul în care va fi un depozit de deșeuri aerul 

vine de la munte peste oraș, dacă ar fi in partea de jos a orașului. 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  10   .   

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

contractul de comodat Nr.1655/11RC/27.02.2012 încheiat cu Colegiul Tehnic 

„Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria cu privire  la modificarea şi completarea, pct.2.1 

Cap.2 – părţile, completarea pct.3.1 şi pct.3.3 Cap.3- obiectul contractului , completarea 

pct.6.10 şi pct.6.14 Cap.6 – obligaţiile si drepturile comodatarului, completarea Cap.7- 

încetarea şi modificarea contractului cu un nou punct respectiv pct.7.4 şi modificarea 

pct.12.6 Cap.12 –dispoziţii finale. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  11   .   

Proiect de Hotărâre nr.10-   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 prelungirera 

termenului prevăzut la Cap.4 art.7 și completarea anexei nr.2 – mijloace fixe. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  12.   

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la 

completarea Anexei 2 ( mijloace fixe) la contract. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 



 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 13.   

Proiect de Hotărâre nr.12-   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 şi completarea, anexei 

nr.2 – obiecte de inventar și introducerea Anexei 3- mijloace fixe. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.14   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și 

desfășurare a analizei noului proiecte de management, al doamnei Hoajă Corina 

manager la Casa de Cultură Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 Dl. Ivan Adrian Nicolae – la acest proiect trebuie să facem propuneri iar modul 

de vot va fi prin buletine de vot. 

 

 D-na secretar Tocoaie Gabriela – va rog să faceți propuneri pentru membru în 

comisia de analiză a noului proiect de management. 

 D-na  consilier Gabăr Alexandrina – d-na Saftiuc Adriana 

           D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Lup Alexandru 

 Dl. consilier Stânea Timotei- dl. Smădu Octavian 

 În urma voturilor exprimate avem următorul rezultat: 

- d-na Saftiuc Adriana – 7 voturi pentru  

- dl. Lup Alexandru – 6 voturi pentru 

     Având în vedere numărul de voturi exprimate d-na Saftiuc va face parte din 

comisie. 

 D-na secretar Tocoaie Gabriela – va rog să faceți propuneri pentru membru 

supleant în comisia de analiză a noului proiect de management 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – d-na Nițu Monica 

D-na secretar Tocoaie Gabriela -în urma voturilor exprimate avem următorul 

rezultat: d-na Nițu Monica – 14 voturi pentru 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – va rog să faceți propuneri pentru membru în 

comisia de contestații depuse în urma  analizării  noului proiect de management. 

Dl. consilier Ivan Adrian – dl Stanea Daniel 

D-na secretar Tocoaie Gabriela -în urma voturilor exprimate avem următorul 

rezultat: dl Stanea Daniel – 13 voturi pentru. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – va rog să faceți propuneri pentru membru 

supleant în comisia de contestații depuse în urma  analizării  noului proiect de 

management. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. Miclea Ioan 



D-na secretar Tocoaie Gabriela -în urma voturilor exprimate avem următorul 

rezultat: dl Miclea Ioan – 14 voturi pentru. 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 15   

Proiect de Hotărâre nr.14-   Cu privire la aprobarea  încheierii Actului adiţional  nr.5 

la Contractului de management nr. 2528/24.02.2016 pentru modificarea și completarea 

Cap.III, art.4, alin(3) – Remunerația directorului Casei de Cultură Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.16   

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Pentru modificarea Anexei nr.2 din HCL nr. 

168/31.10.2019-Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.17.   

 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

Bărbat” Victoria  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 18   

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la menținerea în organigramă şi în statul de 

funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or Victoria  a numărului de 70 

posturi de asistenţi personali pentru anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 19   

 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de 

interes local pentru anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 



 

 

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

cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 20.   

 

                                                           III. –DIVERSE 

 

1 Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin 

Decizia nr.37 din 24.11.2017. 

S-a luat la cunoștință 

2. Raportul privind activitatea desfăsurata de asistenții personali ai persoanelor cu 

handicap grav pe sem II al anului 2019. 

S-a luat la cunoștință 

3. Propunere implementare Buget Participativ în orasul Victoria ”Tu decizi pentru 

Victoria”. 

S-a luat la cunoștință 

Dl. consilier Ivan Adrian– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 

 

 

 

 
              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR   GENERAL, 

                 IVAN NICOLAE ADRIAN                       TOCOAIE GABRIELA LENUTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


