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Încheiat azi 04.01.2018 cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local 

Victoria.   

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

vom începe ședința  de îndată de astăzi.  

Ședința de îndată a fost convocată prin Dispoziția nr.2/04.01.2018 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcție, sunt prezenți 

10 consilieri, lipsind dl. consilier Stânea Timotei, dl. consilier Stanea Daniel, 

dl.consilier Smădu Octavian, dl. consilier Urdea Gheorghe, dl. consilier Badea 

Costică. 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art 

46 din  Legea 215/2001 :   

Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, 

are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1). 

Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali: 

         Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au 

posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea 

prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 

    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent 

de natura acestuia; 

    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 

administrator sau de la care obţin venituri; 

    d) o alta autoritate din care fac parte; 

    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a 

făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 

    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 

  

D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local vă rog să faceți propuneri pentru președintele de 

ședință a lunii ianuarie.  

D-na  consilier Nițu Monica – îl propun pe dl. consilier Miclea Ioan. 
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D-na secretar Tocoaie Gabriela –se supune la vot și se votează cu 10 pentru, 

niciunul împotrivă, nicio abținere. 

Dl.  consilier Miclea Ioan este invitat să preia conducerea ședinței. 

Dl.  consilier Miclea Ioan - Bună ziua ! Declar ședința deschisă și vă urez ” La 

mulți ani” ! vă doresc în noul an multă sănătate, fericire și să se împlinească tot ceea 

ce v-ați propus. 

Având în vedere că este o ședință de îndată nu avem avize ale comisiilor, vom 

supune aprobării dvs. ordinea de zi apoi vom trece direct la discutarea proiectelor de 

hotărârii propuse. 

supun aprobării dumneavoastră : ordinea de zi: 

  

Vă rog să votați. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 

 

Dl.  consilier Miclea Ioan – vom trece direct la proiectele  de hotărârii 

propuse. 
 

        Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la utilizarea de sume din excedentul 

bugetului local al  Oraşului Victoria rezultat la încheierea  exerciţiului bugetar al 

anului 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile  secţiunii de funcţionare și  secțiunii de dezvoltare în 

anul 2018. 

Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – dacă sunt discuții ? 

Dl. consilier Lup Alexandru –propun să aprobăm proiectul de hotărâre, este o 

formulă uzuală, este început de an și este nevoie să se efectueze plăți și anumite 

situații financiare trebuie încheiate, iar pentru utilizarea fondului de rezervă trebuie 

hotărâre de consiliu local. 
 

 

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. 1. 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului 

secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al Oraşului 

Victoria 

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. 2. 

 

Dl.  consilier Miclea Ioan – declar ședința închisă. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                              SECRETAR, 

          MICLEA IOAN                                  TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 
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Încheiat azi 15.01.2018 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.13/12.01.2018 iar 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcție, sunt prezenți 

14 consilieri, restul urmând să sosească. 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi art 

46 din  Legea 215/2001 :   

Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local 

care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, 

are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu 

excepţia situaţiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1) şi art. 101 alin. (3^1). 

Conform art. 75 din Legea 393/2004 privind statutul alesilor locali: 

         Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au 

posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea 

prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv; 

    b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relaţie de angajament, indiferent 

de natura acestuia; 

    c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de 

administrator sau de la care obţin venituri; 

    d) o alta autoritate din care fac parte; 

    e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a 

făcut o plata către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora; 

    f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte. 

 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – Conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local președinte de ședință a lunii ianuarie este dl. consilier 

Miclea Ioan.  

Dl.  consilier Miclea Ioan- este invitat să preia conducerea ședinței. 

Dl.  consilier Miclea Ioan- Bună seara ! Declar ședința deschisă și supun 

aprobării dumneavoastră : ordinea de zi: 
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Vă rog să votați. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 

 

Dl.  consilier Miclea Ioan– pe ordinea de zi avem patru proiecte de hotărâri 

respectiv : 
 

Proiect de Hotărâre nr.1–privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si 

administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul 

Victoria. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – dacă sunt discuții ? 

D-na viceprimar Bratu Cristina- doresc să formulez două amendamente, 

respectiv: 

1. Modificarea art.24, alin.(4) din regulament după cum urmează: 

Forma initiala :(4) Pentru familiile cu mai mult de 3 minori in intretinere taxa 

specială de salubritate se limiteaza la un numar maxim de 3 minori. 

Forma modificată:(4) Pentru familiile cu mai mult de 2 minori in intretinere 

taxa specială de salubritate se limiteaza la un numar maxim de 2 minori. 

2. Modificarea art.25, alin.(3) din regulament după cum urmează: 

Forma initiala: (3) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se realizează 

direct către operatorii serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoțite de 

detalierea cantității/serviciilor prestate, în limita sumelor încasate din taxa specială de 

salubrizare. 

Forma modificată: (3) Plata contravalorii serviciilor de salubrizare se 

realizează direct către operatorii serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însoțite 

de detalierea cantității/serviciilor prestate.  

 

Dl. primar Cristian Gheorghe – acestă modificare este propusa în urma 

discuțiilor avute și s-a considerat ca aceasta formulare este in dezavantajul 

operatorului căruia nu i s-ar achita serviciul prestat integral, ori corect este ca serviciu 

să fie achitat conform facturii reale. 

Iar pentru a doua modificare s-a considerat că cei care au mulți copii sunt in 

special cazuri sociale și nu au posibilitatea să plătească la nr. real de persoane și 

atunci mai bine facem această facilitate pentru cei cu familie numeroasă. 

Dl. consilier Badea Costică – mi-e greu să comentez niste materiale pe care 

le-am primit tarziu si fără documentare, as dori ca executivul sa ne trimită pe langa 

invitatie si materialele de documentare. Pe mail am primit punctele 3 și 4 de 6 ori si 

astazi am primit si restul de materiale. Nu am avut timp sa le studiez cu toate că este 

o temă interesantă la care puteam veni cu amendamente. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – imi permit sa spun ca acest proiect a fost in 

dezbatere publică timp de 30 de zile și a fost publicat atât pe site-ul primăriei, 

facebook cât si la sediul primăriei. 

Nu-mi pot explica ceea ce sustineți, cum de o parte a consilierilor au primit 

materialele si altii nu atata timp cat le trimit pe acelasi grup, am verificat si site-ul 



primăriei si este in ordine, pe viitor va rog sa-mi semnalati dacă nu primiti materialele 

pentru a le putea retransmite in timp. 

Dl. consilier Stanea Daniel–aș dori să propun ca atunci cand sunt proiecte in 

dezbatere publică sa ne fie transmise deoarece nu ne uitam pe site-ul primăriei. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela -  o sa tin cont de sugestia dvs. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – aceasta nu este o obligatie a d-nei secretar, 

proiectul a fost publicat si cel care are un interes trebuie sa se informeze. 

Dl. consilier Lup Alexandru –o să mă refer la setul acesta de 3 proiecte, este 

evident că mărirea ptețului trebuia făcută, se știe că proiectul a fost gândit într-o 

anumită situație, în acest domeniu nu s-au respectat promisiunile celor care conduc 

aceasta țară, in speță trebuia să se deschidă depozit la Făgăraș și noi să ducem 

deșeurile acolo. Nu s-a întâmplat acest lucru de mai bine de 10 ani, rămânând 

promisiuni si atunci suntem nevoiți să ducem deșeurile la distanță, lucru ce generează 

cheltuieli suplimentare. 

Ceea ce vreau să vă propun, să fim mai permisivi, și eu am observații de făcut, 

suntem la inceput cu această taxă, nu este constituit serviciu, va trebui constituit și 

serviciul și atunci rog si executivul să fie permisiv si să modificăm în timp, astăzi 

poate nu stim toate situațiile care apar și va trebui să mai corectăm in timp. 

In acest sens propun să aprobăm in forma prezentată tinand cont de 

amendamentele formulate. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – dacă este necesar vom face modificari pe 

parcurs, prețul a trebuit modificat pentru că nu mai puteam să ducem deșeurile la 

Cristian sau Hoghiz cu 5 lei/persoană. Cu prețul de 8 lei s-au putea să putem 

funcționa pană  se va implementa sistemul regional, când pentru regiunea centru va fi 

un operator unic care va face un pret unitar pe zonă. 

Așa cum a spus și dl.Lup Alexandru, contractul pe care-l avem cu SC 

Ecosistem se incheie la sfârsitul lui martie dar acesta nu a obținut nici licența și atunci 

punem in discutie si posibilitatea ca in februarie-martie să inființăm serviciul nostru 

si sa ne rezolvăm propriile probleme. Mai avem posibilitatea ca prin acest serviciu sa 

facem contra cost si serviciul comunelor din jur. 

Va trebui sa analizam si sa intoducem in regulament si un articol care să 

prevadă că in momentul in care nu s-a plătit de către un UAT membru contravaloarea 

serviciului, operatorul să sisteze ridicarea deseurilor. 

Dl. consilier Miclea Ioan – acest lucru trebuie stipulat în contract nu in 

regulament. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – o idee foarte bună, nu contest și atunci 

haideți să analizăm și să hotărâm. Deoarece nu cred că este corect ca deșeurile să fie 

aduse și depozitate pe teritoriul orașului Victoria iar membrii asociatiei nici macar sa 

nu plătească, haide să ducem și noi deșeurile pe teritoriul lor să vedem dacă le 

convine. 

Să adăugăm un articol prin care  să prevedem ca in cazul in care nu achita 

contravaloarea serviciului să se sisteze ridicarea deșeurilor. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – regulamentul pe care-l aprobăm astăzi se referă la 

taxa locală de salubrizare, propunerea aceasta trebuie discutată în AGA și apoi 

modificat contractul de delegare.  

Dl. consilier Lup Alexandru – eu imi mențin ideea că trebuie stipulat atât in 

regulament cat si in contractul de delegare. Ce se întâmplă dacă uat –urile membre nu 

votează pretul. 



Dl. primar Cristian Gheorghe – este exclus acest lucru, majorarea prețului s-

a votat in AGA, ori membrii adunării generale sunt toti primarii uat-urilor. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – sa vedem unde să incadrăm aceasta propunere. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – în contractul de delegare  la art.15 este 

prevăzut : utilizatorii serviciului sunt obligați să achite contravaloarea serviciilor 

prestate in termen de 30 de zile de la data comunicării facturilor. 

Si acum ar trebui să venim in completare, in cazul neachitarii serviciului acesta 

se suspendă. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – propun ca aceasta propunere sa facă obiectul unui 

proiect distinct. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – supunem la vot primul amendament și se 

voteazăcu 15 voturi pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă. 

Dl.  consilier Miclea Ioan – supunem la vot al doilea amendament 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, o  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 3 

 

Proiect de Hotărâre nr.2–Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a 

localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM  VICTORIA  

pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC  ”ECOSISTEM  VICTORIA”  

SRL  cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII - 

Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a 

acestora. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 D-na secretar Tocoaie Gabriela – doresc să fac o precizare , modificarea a 

fost necesară deoarece in regulament și in contract se vorbea doar de preturi și tarife 

și s-a cuprins si denumirea de  taxa specială. 

Dl. consilier Miclea Ioan – care este diferenta intre tarif si taxa specială? 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – pentru conravaloarea serviciilor de 

salubrizare prestate operatorul are dreptul să incaseze tariful care are la bază 

contractul incheiat cu utilizatorul sau taxa speciala care nu are la baza un contract cu 

utilizatorul, aceasta se stabileste pe baza declaratiei utilizatorului și emiterea deciziei 

de impunere de către uat, aceasta se incasează de către primarie si se virează 

operatorului. 

Avantajul in cazul taxei speciale este acela că in acest caz se poate face 

executare silită directă iar in cazul tarifului executarea se poate face doar prin 

instanță. 

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

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

Local nr. 4 

Proiect de Hotărâre nr.3–Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 – 

Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare- 

Cap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de organizare si functionare a 

Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria. 



 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 D-na Saftiun Adriana – nu se vorbeste si de calitatea serviciului, care lasă de 

dorit. 

Dl. consilier Ivan Adrian – curățarea spațiului din exteriorul incintei trebuie 

să o asigure Parcul Industrial dar atâta timp cât se depune necontrolat, de către toată 

lumea  care depune lângă containere fără nici o regulă, vi se pare normal? 

Dl. primar Cristian Gheorghe – s-au achizitionat tomberoane pe culori si se 

va incerca selectarea pe fractii, poate nu se va rezolva 100% dar este un inceput. 

Urmează să împărțim tomberoanele și să se înceapă preselectarea deșeurilor in oraș, 

așa se pot aduce și venituri, în urma discuților cu operatorul am propus să se împartă 

tomberoane la casele particulare pentru trei fracții,ca lumea să se obișnuiască. 

D-na Saftiuc Adriana – și când se va ridica gunoiul va fi tot la grămadă sau se 

va ridica pe categorii? 

Dl. primar Cristian Gheorghe- se va ridica pe categorii, va fi dus în stație și 

muncitorii vor selecta din preselectare și vor face baloți, fie de sticlă, fie hârtie care se 

va valorifica, chiar dacă veniturile sunt nesemnificative va scădea cantitatea de 

deșeuri. 

Dl. consilier Stanea Daniel – putem face o modificare la art.70, care cuprinde: 

Să doteze punctele de colectare cu recipiente la persoanele fizice, să le dati un 

termen de 30 de zile ca să dea tomberoane la casele particulare. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – tomberoanele care le-am cumpărat o să le 

dăm noi, înțeleg că nu va dat tomberon? 

Dl. consilier Stanea Daniel – din septembrie duc eu gunoiul nu vin să-l ridice 

ei. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – o să dea primăria. 
 

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 reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va funcţiona în orașul Victoria. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 
 

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

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

Consiliului Localnr. 6 

 

Dl. consilier Miclea Ioan– având în vedere că nu mai sunt discuții declar 

închisă ședința extraordinară de astăzi. 
 

 

PREȘEDINTE                                                       SECRETAR, 

          MICLEA IOAN                                  TOCOAIE GABRIELA LENUȚA 
 


