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PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 23.02.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria.  Şedinţa este legal constituită, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri şi 

începe la ora 19. 

         D-na secretar Tocoaie Gabriela - conform regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului local şi a Legii 215/200, vă rog să faceţi propuneri pentru 

preşedintele de şedinţă a lunii februarie.  

 D-na viceprimar Bratu Cristina – o propun pe d-na consilier Niţu Monica 

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

votează in unanimitate, d-na  consilier Niţu Monica este invitată să preia şedinţa. 

D-na  consilier Niţu Monica - bună seara, declar deschisă şedinţa ordinară 

din data de 23.02.2017. 

D-na  consilier Niţu Monica -  supune spre aprobare:  
 

- procesul verbal din  26.01.2017  - s-a votat cu 14 voturi pentru, 

niciunul împotrivă, nicio abţinere. 

        Dl. consilier Badea Costică – vă rog să fiţi de acord cu suplimentarea ordinii 

de zi, la capitolul diverse cu o informare verbală privind activitatea desfăşurată la 

Clubul sportiv. 

         D-na  consilier Niţu Monica -  supune  suplimentarea ordinii de zi - şi se 

aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul  împotrivă, nicio abţinere.   
 

         D-na  consilier Niţu Monica – supune spre aprobare ordinea de zi  - şi se 

aprobă cu 14 voturi pentru, niciunul  împotrivă, nicio abţinere.   
 

       Se trece la punctul I al ordinii de zii – ÎNTREBĂRI  ŞI  INTERPELĂRI 

 

Dl. consilier Stînea Timotei – Valentin  – aş vrea să ridic problema 

blocului nr.4 din str. Salcâmilor, am încercat să stau de vorbă şi cu locatarii acestui 

imobil şi consider că trebuie să ne îndreptăm atenţia asupra condiţiilor în care 

locuiesc aceste persoane, mă refer la băi şi bucătării. 

Având în vedere că nu au căldură şi apă caldă, când gătesc se formează abur 

şi pereţii condensează iar din această cauză apare igrasia. De asemenea în casa 

scărilor la parter este o mizerie care nu poate fi descrisă, toţi recunosc că există 

probleme dar nimeni nu face nimic, intreb dacă este un responsabil pentru acest 

imobil? şi care sunt responsabilităţiile, am înţeles că este un angajat al primăriei. 

Inclusiv in jurul blocului este mizerie, deschid geamurile şi aruncă gunoiul. 
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D-na viceprimar Bratu Cristina- pot să fac eu o informare legată de acel 

imobil, o parte din locuinte sunt sub regim de închiriere de la primărie şi o parte 

sunt proprietari. În fiecare an au fost alocate sume considerabile pentru a 

îmbunătăţii condiţiile de trai din blocul respectiv, in urmă cu 10 ani a fost montată 

o centrală proprie şi aveau atât căldură cât şi apă caldă dar datorită costurilor 

ridicate au ajuns în imposibilitatea de a mai achita facturile şi au cerut debransarea 

de la această centrală şi montarea de contoare individuale de gaz. 

Această lucrare a fost suportată de către primărie, beneficiază pe timp de 

iarnă de subvenţii pentru încălzire proprie, la gaz sau electricitate după caz. Cei 

care au fost mai gospodari au incălzire proprie, alţii beneficiază de subvenţii pe 

energie electrică, dar o parte nu reuşesc să achite nici o sumă de aproximativ 20 lei 

care reprezintă consumul de gaz  la băi şi bucătărie. 

Apoi aţi ridicat problema băilor, anual se fac reparaţii la băi şi bucătării, nu 

intreţin, au fost până anul trecut şi femei de servicii care le făceau curăţenie, ceea 

ce nu este normal, sunt proprietari şi nu plăteau femeile de servici. 

Am incercat să-i forţăm să-şi facă curăţenie, s-au organizat, este o persoană 

la fiecare etaj, dar după ce se face curăţenie nu intreţin fiind la comun au conflicte 

mari privind modul in care folosesc spaţiile comune, nu plătesc apa. 

Metode de constrângere nu sunt, ori să tot dai mi se pare o inechitate, mai 

avem incă 3 blocuri şi nu sunt condiţii mai bune, cei care au cumpărat locuinţa se 

gospodăresc dar ceilalti sunt in special oameni care au ajutor social şi care nici in 

interiorul locuinţei nu reuşesc să aibă condiţii decente. 

Dl. consilier Stînea Timotei – Valentin  - totuşi cineva trebuie 

responsabilizat şi la rândul lui să tragă la răspundere, să aibă pârgiile necesare. 

Trebuie să existe o soliţie pentru rezolvarea problemei. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – administrator este dl. Nichifor, care se 

luptă cu ei, îi scoate la curăţenie in jurul blocului, iar a doua zi este la loc pentru că 

decât să ducă gunoiul la container mai bine il aruncă pe geam, ori nu se poate 

supraveghia acest lucru. Dacă credeţi că aveţi o soluţie pentru rezolvarea 

problemei, vă invit să veniţi cu propuneri pentru imbunătăţirea situaţiei existente. 

Dl. consilier Stînea Timotei – Valentin  - să le îmbunătăţim condiţile de 

viaţă şi apoi să fie subraveghiaţi şi sanctionati. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- care credeţi că este modalitatea de 

sancţionare? 

Dl. consilier Stînea Timotei – Valentin  - pârghile legale. 

A doua problemă, in urma intâlnirii cu cetăţenii, dl. Sas Remus are un fiu 

care locuieşte in str. Muncii şi  s-a arătat nemulţumit de faptul că nu există 

canalizare. Am inteles că au descoperit o canalizare mai veche s-au branşat in 

canalizarea respectivă şi acum se pare că refulează şi se intreabă care ar fi soluţia 

pentru această problemă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – de anul trecut baraca 6 şi 7 nu aveau 

toalete nici in interior nici in exterior, am cuprins bani in buget şi am făcut toalete 

la  interior.  Pentru persoana de care spuneţi dvs. am făcut un efort şi am dat 
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camera care era a fratelui, pe considerentul că s-au făcut investiţii, m-am întâlnit de 

mai multe ori cu el pe stradă, putea să solicite acest lucru.  

Canalizarea există, acum este incă acoperită cu zăpadă, dacă este cazul 

continuăm lucrarea  pentru că scopul nostru este ca ei să trăiescă decent. Am venit 

in fiecare an cu surse de la buget pentru această stradă şi anul acesta vom cuprinde 

sume.  

Tot gunoiul menajer este ridicat gratuit, nimeni nu plăteşte acolo, am 

incercat să aibă condiţii decente, aşa cum a spus şi d-na viceprimar, pe  str. 

Salcîmilor am trimis femeile de servici şi dacă nu mai aveau atribuţii acolo doar să 

fie bine, am dat posibilitatea să-şi facă băi in interiorul camerei, cei care sunt 

gospodari se preocupă cei care nu sunt distrug şi bunurile comune. Cei mai mari 

datornici ii avem in aceste imobile, incercăm să-i ajutăm inclusiv prin angajarea ca 

zilieri la societatea noastră.  

Astăzi avem un proiect privind stabilirea unor măsuri de ajutorare a 

persoanelor fără venituri, incercăm să-i determinăm să plătească din urmă facturile 

şi apoi să existe facilitatea de achitare in proporţie de 80% a facturii curente de 

către noi. 

 În urma unor discuţiei purtate cu dl. Muşinoi Liviu de la Curtea de Conturi 

reiese că avem posibilitatea legală de a acorda facilităţi persoanelor aflate in 

marginalizare socială sau in prag de marginalizare prin aprobarea unui plan de 

măsuri in acest sens. La un venit minim garantat de 520 lei putem să suportăm de 

la buget o parte din facturile de apă şi salubritate, condiţia propusă de noi este să 

nu aibă mai mult de trei facturi restante. 

In concluzie şi anul acesta avem sume cuprinse pentru canalizări şi se va 

rezolva şi această problemă. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – aş vrea să intreb de acel bloc de pe 

str. Oltului, am văzut că este de vânzare, dacă nu este al nostru nu am putea măcar 

să-l acoperim cu plasă? 

Dl. primar Cristian Gheorghe – acel bloc este proprietatea unei firme care 

este in insolvenţă, am făcut adrese către administratorul special şi judecătorul 

sindic pentru alocarea sumelor necesare pentru intreţinerea si securizarea acestui 

imobil, am făcut plângeri la sanepid dar fiind in insolvenţă nu plătesc nici măcar 

amenzile. 

Am cerut o ofertă de preţ pentru cumpărarea acestui imobil, gândindu-ne că 

putem face locuinţe sociale, sau cel puţin igienizare, dar suma care a fost 

comunicată a fost 9 miliarde, bani vechi, noi am considerat că nu are această 

valoare şi in al doilea rând nu ştim dacă din punct de vedere tehnic, al rezistenţei,  

mai corespunde pentru efectuarea unor locuinte sociale. 

Dacă luăm in considerarea cumpărarea lui, va trebui să facem o expertiză, 

noi am făcut o ofertă de 1 miliard, având in vedere că la această sumă ne putem 

permite să reabilităm imobilul, nu am primit răspuns la această ofertă. 

Mai avem o situaţie similară, pentru blocul de pe str. Salcâmilor, care este al 

nostru, s-a incheiat un contract cu A.N.L pentru reabilitarea imobilului şi 
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construirea unor locuinţe, în urma expertizei s-a demonstrat că structura de 

rezistentă nu suportă modificările din proiectul propus şi am pus la dispoziţie un 

teren alăturat pentru construcţie. Nu şi-au indeplinit obligaţile iar acum am acţionat 

in instanţă să-i obligăm să respecte contractul incheiat. 

Deci pentru problema ridicată sunt făcute demersuri dar fiind in insolvenţă 

nu putem face mai mult, suntem inscrisi la masa credală iar in momentul in care-l 

pun in vânzare vom intra in consiliu să vedem dacă se doreste achiziţionarea lui. 

Dl. consilier Badea Costică – mă adresez d-nei viceprimar când se vor 

ridica instalaţile de iarnă din oraş? 

D-na viceprimar Bratu Cristina- ele nu mai luminează, a fost o perioadă 

destul de rece, o parte au fost ridicate şi urmează să le ridicăm şi pe cele rămase. 

  

 

Se trece la punctul II al ordinii de zii – PROIECTE  DE  HOTĂRÂRI 
 

 

        Proiect de Hotărâre nr.1 – cu privire la încetarea  mandatului de  

consilier local  al Oraşului Victoria a domnului PALER LUCIAN IOAN şi  

vacantarea  mandatului de  consilier local. 
 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile  

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 13 

 

Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la validarea mandatului de consilier local al 

Oraşului Victoria  a domnului LUP ALEXANDRU. 
 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 

Având în vedere încetarea mandatului de consilier local al dl. Paler Lucian 

Ioan şi rămânerea postului vacant, acesta poate fi ocupat de către supleanţi , în 

ordinea în care sunt înscrişi pe liste, dacă până la ocuparea postului vacant, partidul 

politic pe lista cărora au candidat supleanţii, confirmă in scris, că fac parte din 

partidul politic respectiv. 

Prin adresa  nr. 14/07.02.2017, înregistrată la Primaria Victoria  cu nr. 

2389/07.02.2017 Partidului Naţional Liberal a confirmat faptul ca dl. Lup 

Alexandru este membu al PNL. 

Având în vedere prevederile  art. 31 din Legii 215/26.06.2001  administratiei 

publice locale, invit comisia de validare a mandatelor compusă conform HCL 

nr.1/2016 din dl. consilier Urdea Gheorghe – preşedinte, dl. consilier Tabacu 

Traian – secretar  şi dl. consilier Ivan Nicolae Adrian– membru,  pentru a  

examinarea dosarului dl. Lup Alexandru  şi a se exprima asupra legalităţii alegerii 

în funcţia de consilier al Consiliului Local al Or. Victoria. 
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Dl. consilier Urdea Gheorghe – astăzi în data de 23.02.2017 comisia de 

validare aleasă de Consiliul Local Or. Victoria prin HCL  nr.1/24.06.2016, în 

conformitate cu art.31  din Legii 215/26.06.2001  administratiei publice locale 

confirmă legalitatea alegerii dl. Lup Alexandru  în calitate de consilier local al 

Consiliului Local al Or. Victoria. 

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile legale şi că nu sunt cazuri 

de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea dl. Lup 

Alexandru, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – având în vedere avizul pozitiv al 

comisiei de validare supunem la vot, validarea sau invalidarea mandatului de  

consilier local. Validarea sau invalidarea se face cu votul deschis al majoritatii 

consilierilor prezenţi la sedinta ( art.31 din 215/2001). Persoana al cărei mandat 

este supus validării nu participă la vot. 

 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 14 

 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – urmează depunerea jurământului care se 

va desfăşura după următoarea procedură :  o să  dau citire jurământului iar dl. Lup 

Alexandru cu mâna pe Constituţie şi Biblie o să sună ”Jur”. 

Dl. Lup Alexandru vă invit să depuneţi jurământul:  

”Jur, să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Oraşului Victoria, 

judeţul Braşov, aşa să-mi ajute Dumnezeu” 

Dl. Lup Alexandru – Jur. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – d-na  preşedinte de şedinţă este invitată 

să semneze jurământul alături de dl. consilier Lup Alexandru. 
 

 

Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la modificarea componenţei comisiei 

nr.1 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016.  

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 

D-na consilier Niţu Monica – vă rog să faceţi propuneri pentru completarea 

comisier nr.1. 

Dl. consilier Molnar Sorin – il propun pe dl. consilier Lup Alexandru 

D-na consilier Niţu Monica – se supune la vot şi se votează in unanimitate. 

Urmează alegerea preşedintelui de comisie, conform art. 28 din Regulament, 

preşedintele se alege prin vot deschis al majorităţii consilierilor ce o compun.  

Dl. consilier Molnar Sorin – îl propun de dl. consilier Lup Alexandru în 

funcţia de preşedinte al comisiei noastre. 

Se supune la vot şi se votează cu 2 voturi pentru. 
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Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută şi se adoptă  cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 15 
 

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea contului anual de 

execuţie pe surse de finanţare  şi a situaţiilor financiare pe anul 2016. 
 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile cu discutii 

 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr.16 
 

Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local 

a excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 al activitatilor finanţate integral din 

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

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre  şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 17 

 

Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu 

altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2017 – 01.02.2018. 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerile făcute şi se adoptă  cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio 

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 18 

 

Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire completarea listei cu inventarul domeniului 

public al Or.Victoria cu 14 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care 

întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 15 bunuri 

publice existente în lista cu inventarul domeniului public. 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 19 
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Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la încheierea unui act adiţional la 

contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc 

Industrial SRL cu privire la completarea Anexei 1  pentru unele bunuri de 

domeniul public prevăzute la poz.132-141 a căror valoare a fost majorată ca 

urmare a efectuării unor lucrări, precum şi introducerea a două noi poziţii respectiv 

poz.142 şi 143 cu două bunuri respectiv reţea de apă şi reţea de canalizare. 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 20 

 

Proiect de Hotărâre nr. 9 - Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de 

evaluare de un expert autorizt ANEVAR pentru obiectivele şi terenurile aferente 

acestora – Centrală termică situată în str.Victoriei nr.20, Centrală termică situată în 

str.Oltului nr.40, Centrală termică situată în str.Primăverii nr.8A şi Punct Termic 

situat în str.Pieţii, obiective ce aparţin domeniului privat, situate în Or.Victoria în 

vederea vânzării acestora. 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 

 Dl. consilier Badea Costică – vreau să intreb executivul dacă pentru 

centrala din str. Victoriei nu s-a mai făcut o expertiză in acest sens. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – da, a mai fost făcută o expertiză în urmă 

cu 6 ani şi a fost stabilită o valoare de 24.000 euro, cel care a dorit să investească  a 

renunţat când a văzut valoarea. 

Valoarea imobilelor era mult mai mare decât acum şi am considerat că este 

necesară o altă expertiză având in vedere că intre timp clădirea s-a mai deteriorat. 

S-a negociat preţul pentru cele trei centrale iar centrala de pe Victoriei este un 

bonus acordat. 

Dl. consilier Badea Costică – sunt solicitări? 

Dl. primar Cristian Gheorghe - avem două cereri, noi am incercat să le 

închiriem dar nu sunt interesaţi pentru închiriere, aceste construcţii se degradează 

cu trecerea timpului, noi am făcut lucrări de izolaţii pentru a le conserva, ar fi bine 

dacă le putem valorifica. 

Dl. consilier Stanea Daniel – bănuiesc că se vor scoate la licitaţie. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – obligatoriu, nu putem să facem demersuri 

dacă nu sunt solicitări, pe baza solicitărilor se intocmeşte documentaţia se vor face 

lucrări de dezmebrare, lucrări de expertiză care costă, desigur că aceşti bani se 

regăsesc în preţul centralei respective, dar procedura este cea de licitaţie. 



 8 

Dl. consilier Lup Alexandru – centrala de pe Victoriei este pericol social, 

este un perete care se dărâmă, se joacă copii şi pot fi accidente. 

Dl. primar Cristian Gheorghe - şi din acest motiv ar fi util să le putem 

valorifica şi atunci şi aspectul lor se va schimba deoarece cel care o cumpără va 

investi in clădire. 

Dl. consilier Stânea Timotei –evaluarea pe care o facem rămâne valabilă şi 

in cazul in care nu se cumpără clădirile?  

Dl. primar Cristian Gheorghe – doar dacă legislaţia se schimbă şi dacă 

indicii statistici nu depăşesc 0,3-0,5 atunci putem veni să adăugăm doar inflaţia de 

la vremea respectivă  şi putem intra in consiliu pentru aprobarea preţului. 

Pentru terenuri avem stabilit preţul pe zone prin hotărâre de consiliu, care se 

stabileşte anual şi această valoare rămâne valabilă un an întreg. 

Dl. consilier Lup Alexandru – oricum preţul stabilit prin expertiză intră ca 

şi preţ de pornire la licitaţie. Sunt lucruri care de ani de zile nu folosesc nimănui, 

doar se degradează, iar dacă ar permite legea s-ar putea da şi gratuit. 

Dl. consilier Stânea Timotei – legea permite să se dea in folosinţă gratuită 

şi atunci cel care o primeşte face reparaţii şi o poate folosi. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – se poate da in folosinţă gratuită doar 

instituţiilor publice şi ONG-urilor. 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 21 

 

Proiect de Hotărâre nr.10-  Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul în suprafaţă de 116 mp din suprafaţa 

de 26 Ha şi 3952 mp (263952 mp) din CF 100366 teren ce aparţine domeniului 

privat al Or.Victoria, a lucrărilor de alipire pentru un nr.de 2 parcele de teren  în 

suprafaţă de 116 mp şi 267 mp înscrisă în CF 100128 topo/nr.cad. 

94/15/4/2/3/2/1/1/3/1, situate în str.Oltului nr.40, obiective ce aparţin domeniului 

privat al Or.Victoria, înscrierea acestora într-o singură carte funciară şi înscrierea 

în CF a imobilul ( construcţie) Centrală Termică – CT3 situat în str.Oltului nr.40. 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 

 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 22 

 

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la  aprobarea  programului de măsuri  

pentru  prevenirea şi  combaterea marginalizării  sociale în anul 2017 

 

Avizele comisiilor: C1 ,C2 , C3,  C4,  C5 – avize favorabile 



 9 

Dl. consilier Stânea Timotei – s-ar putea ca unii  beneficiari ai  acestui 

program să fie şi beneficiarii altor programe, va conta lucrul acesta sau nu? 

Dl. primar Cristian Gheorghe – la ce programe vă referiţi?  dacă este 

vorba de alte ajutoare de exemplu cele acordate pentru incălzire, da se poate acorda 

nu are treabă unul cu altul. Acest program se aplică pentru cazurile speciale, 

respectiv familii sau persoane  singure fără venituri. 

Prin acest program persoanele sau famili care se află in anumite dificultăţi 

financiare pot beneficia de un sprijin din partea consiliului local, pe baza de cereri 

şi anchetă socială  se întocmeşte un dosar care va fi analizat in sedinta de consiliu. 

Putem să-i subvenţionăm la anumite lucruri. 

Dl. consilier Stânea Timotei –am înteles acest lucru, se referă şi la 

subvenţii pentru încălzire şi la ajutor de înmormânare, nu acuz acest lucru dar s-ar 

putea ca unii dintre ei să fie beneficiarii mai multor programe, este obligat să spună 

dacă beneficiază şi din altă parte? Primind din mai multe părţi sunt incurajaţi să nu 

mai facă nimic. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – fiecare dosar va fi analizat în sedinta de 

consiliu şi dvs. veţi vedea pentru ce solicită sprijin şi veţi decide dacă acordaţi sau 

nu ajutorul respectiv. Noi facem anchetă socială dar declară pe propria răspundere 

dacă mai au venituri şi din altă parte. 

Dl. consilier Stânea Timotei – cu referire la art.11 , pentru programul de 

after school, aveţi acest program sau intenţionaţi sa-l aveţi? 

Dl. primar Cristian Gheorghe- am purtat discuţii cu liceul I.C Drăgusanu, 

am rugat să facă un program de after shcool şi au spus că noi trebuie să avem sume 

cuprinse în buget pentru acest program. La ora actuală sa infiinţat asociaţia din 

partea părinţilor, d-nei directoare i-am spus că noi putem veni cu masa şi pentru 

aceasta am cuprins in program această măsură. Suma aceasta nu se decontează 

decât prin noi, vor veni cu documente justificative şi noi facem plătile, prin biroul 

de achiziţii va fi aleasă firma care are preţul cel mai bun iar pe baza facturii vor fi 

decontate sumele. 

Dl. consilier Tabacu Traian – ar trebui invitati directorii de la liceu şi 

clubul elevilor deoarece am intelesc că d-na Bertea a făcut un program de after 

school prin  cineva dar nu au fost de acord cei de la liceu. 

D-na consilier Niţu Monica – acest subiect nu face obiectul proiectului in 

discuţie şi probabil că se va discuta cu altă ocazie. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – poate veni oricare unitate şcolară, mai 

puţin clubul elevilor care nu este gestionat de către consiliul local, noi vom acorda 

masa pentru unităţile de invăţământ care vor avea acest program. 

 
 

Nemaifiind discuţii se supune spre aprobare proiectul de hotărâre şi se 

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

Hotărârea Consiliului Local  nr. 23. 
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III.- PROBLEME  DIVERSE 

 

1. Raportul privind activitatea desfăşurată  de Consiliul de Administraţie 

al SAM –servicii medicale SRL în perioada 2011-2016. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- aici vin cu o completare, raportul nu este al 

Consiliul de Administraţie al SAM –servicii medicale SRL ci al meu şi al d-nei 

viceprimar, dar vreau să vă informez domnule consilier că nu aveaţi calitatea de a 

solicita acest raport deoarece activitatea depusă a fost a intregului consiliul de 

administraţie şi raportul se predă de către preşedinte. Am depus acest raport ca să 

nu se interpreteze că nu dorim acest lucru. 

Dl. consilier Badea Costică – doream să plecăm de la un moment ”o” să 

vedem unde ajungem noi. Dacă îmi permiteţi, am avut o discuţie informală cu dl. 

director de la paltinul, atât eu cât şi dl. dr. Băiulescu şi doresc să vă spun că i-am 

adresat o solicitare scrisă pentru anumite documente ca să ştiu ce bază este cu 

bugetul de venituri şi cheltuieli, planul managerial, programul doctorilor care merg 

acolo, organigrama societăţii. 

 Eu l-am asigurat pe dl. doctor că vreau să continui ce au realizat colegii 

noştri, am vorbit cu colegii mei din PSD pentru ai ajuta cu aparatul de radiologie, i-

am solicitat dl. doctor să facem impreună un memoriu şi colegii mei o să ne ajute 

să ajungem la ministru sănătăţii, ca să putem găsi o modalitate ca acest aparat să 

fie inchiriat societăţii Paltinul. 

 Pentru partea de spital a fost dl. doctor care şi dânsul doreşte să spună ce 

discuţii s-au purtat. O să vă informez la fiecare şedinţă de consiliu de administraţie 

despre ce s-a discutat pentru că dvs. ştiţi şi ne puteţi sugera şi alte pârgii pentru a 

putea funcţiona acest program de sănătate. Plecăm de la premiza că vrem să ajutăm 

şi aşteptăm tot sprijinul şi de la dânsul şi căutăm să fie o activitate corectă. 

Dl. consilier Băiulescu Cristian – iniţial am spus că stau 10 minute şi s-a 

prelungit discuţia la o oră şi jumătate, m-am bucutat că am vorbit pe ”aceeaşi 

limbă” fiind medici amândoi, mi-a expus doleanţele dânsului, l-am asigurat că 

vrem să dăm o mână de ajutor . Toate discuţiile purtate cu dânsul o să le aduc la 

cunoştinţă şi comisiei de sănătate şi l-am asigurat că de partea medicală o să stăm 

de vorbă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – foarte bine, important este să ajungem la 

casa de sănătate pentru contract. 

Dl. consilier Badea Costică – dânsul a făcut demesuri, prin care se va 

imbunătăţii activitatea dar sunt şi multe deficienţe, în raport nu s-au trecut şi 

insuccesele. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – s-a spus că nu am reuşit să contractăm 

cât am fi vrut şi greutăţile care au fost. 

Dl. consilier Lup Alexandru –  aş sublinia şi eu o problemă,  este un 

parteneriat, nu un ajutor, şi am vrea ca să funcţioneze acest parteneriat fiecare cu 

partea la care s-a angajat. 
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2. Adresa nr. 269/2300/07.02.2017 înaintată de către Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Victoria prin care solicită sprijinul pentru obţinerea spaţiului 

din str. Stadionului, nr.22, Victoria, proprietatea Oraşului Victoria în vederea 

desfăşurării activităţii acestei instituţii.  

Dl. primar Cristian Gheorghe – noi am mai avut aceste solicitări şi anul 

trecut şi acum doi ani şi le-am spus că suntem de acord cu această solicitare cu 

condiţia ca Consiliul Judeţean să se angajeze pentru investiţia necesară. Nu au 

răspuns la adresele respective şi nu au venit să ceară clădirea, nu ştim dacă 

Consiliul Judeţean doreşte să investească în clădirea respectivă şi cred că până nu 

vine cu o solicitare nu cred că noi putem da clădirea. Am pus o singură condiţie, 

consiliul dorea să-i dăm clădirea să fie a lor, nu am fost de acord, s-ar putea ca 

această activitate să meargă o perioadă de timp şi clădirea să rămână a consiliului 

judeţean. 

Noi suntem pe cale de a obţine fonduri pentru eficientizarea clădirii, dacă 

prindem finanţarea putem face lucrarea şi să  dăm  clădirea reabilitată. 

Am fost la consiliul judeţean şi ei spun că nu sunt fonduri, nu cred că doresc 

să cuprindă această investiţie.  

Dl. consilier Stînea Timotei – eu am vizitat clădirea şi am mai spus acest 

lucru, trebuie să intre in atenţia noastră pentru conservare, se degradează şi 

investiţile vor fi tot mai mari. Ce am aflat eu este că există o tensiune intre şcoala 

incluzivă şi colegiu, iar in urma unor controale li s-a cerut să facă anumite lucrări 

şi dânşii vin şi spun că nu este clădirea lor şi nu pot să facă lucrările. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – in momentul in care dorim să prindem un 

program o să fie evaluată şi este bine ca evaluarea să fie mai mare. 

D-na viceprimar – noi am dat un acord de principiu şi in condiţile in care se 

alocă sume pentru reabilitare vor primi clădirea. 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – dacă ati citit cu atenţie raportul, este 

specificat că toate sunt in bune conditii cu exceptia parchetului, se cere ca podelele 

să fie impermeabile. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – cer şi pentru faptul că nu este spaţiu 

suficient, iar copii sunt cu dizabilităţi. 
 

3. Informarea nr. 2238/06.02.2017 înaintată de către Biroul 

Administrarea Domenilului Public şi Privat cu privire la solicitarea Partidului 

Social Românesc pentru obţinerea unui staţiu cu destinaţie sediu de partid. 

S-a luat la cunoştinţă. 

 

4. Adresa nr. 276/1583/30.01.2017 înaintată de către Liceul Teoretic 

”I.C. Drăguşanu” Victoria prin care solicită sprijin în rezolvarea măsurilor impuse 

în urma controlului efectuat de ISU Braşov. 

 

Dl consilier Băiulescu Cristian- in urma controlului efectuat de ISU Braşov 

a fost consemnată obţinerea autorizaţiei pentru mansarda corpului L de la liceu, 



 12 

modificarea uşilor de pe traseul de evacuare, care nu se deschid spre exterior. 

Vreau să spun că liceul şi scoala sunt in aceiaşi situaţie ca atunci când eram 

director la spital, nu ai administrator, s-a redus foarte mult personalul auxiliar, e 

foarte greu ca manager să nu ai cunoştiinţele necesare să poţi şă obţi anumite 

aprobări. 

Conducerea liceului ar dori fie să angajeze o firmă, dar e nevoie de bani, fie 

dacă primăria are personal specializat şi care poate să dea o mână de ajutor 

liceului. Stiu că aţi ajutat mult liceul anul acesta dar au nevoie de ajutorul 

respectiv. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- am fost la liceu, uşa care nu se dechide nici 

nu trebuia considerată uşă de evacuare, este o uşă mică care stă permanent închisă. 

Pentru mansardă s-au făcut demersuri şi s-au obţinut şi avize pentru 

autorizaţie, încă de când lucram la palat dar am înţeles că nu mai găseau 

documentaţia, au venit şi la noi şi le-am trimis şi noi la Braşov şi am înţeles că 

până la urmă s-au găsit documentele. 

Legislaţia prevede că ordonatorul terţial de credite ia toate măsurile necesare 

pentru obţinerea avizelor necesare, nici nouă nu ne este uşor să muncim pentru 

avize şi ceilalţi să nu se implice. 

Dl consilier Băiulescu Cristian- eu mă gândeam la un expert, de exemplu 

dl. Vâgu se pricepe la aşa ceva? 

Dl. primar Cristian Gheorghe- eu cred că inspectoratul şcolar are cadre 

specializate, care cunosc normele interne de îngrămădire de spaţii, de volum de aer 

etc. pe care dl. Vâgu nu le cunoaşte, sunt alte condiţii pentru şcoli şi atunci ar 

trebui colaborat cu inspectoratul. 
 

5. Adresa nr. 275/1582/30.01.2017 înaintată de către Liceul Teoretic 

”I.C. Drăguşanu” Victoria prin care solicită sprijin în rezolvarea măsurilor impuse 

în urma controlului efectuat de Agentia Judeţeană pentru Plăţi  şi Inspecţie Socială 

Braşov. 

 

6. Dl consilier Băiulescu Cristian- Agentia Judeţeană pentru Plăţi  şi 

Inspecţie Socială Braşov a consemnat într-un proces verbal necesitatea 

accesibilizării intrării în clădire, reconfigurarea rampei existente, montarea 

balustradelor corespunzător anumitor norme de protecţie, măntarea mâinii curente 

a rampei de acces în clădire, amenajarea băilor pentru persoane cu handicap, 

amenajarea a minim 2 locuri de parcare persoanelor cu dizabilităţi. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- cunoaştem acest lucru, nu sunt lucrări de 

importanţă majoră, este cuprins proiect pentru parcare care va fi dus la îndeplinire 

şi acolo pot parca maşinile, iar la liceu in spate, lângă sala de sport vom face o 

parcare, dar credeţi că se va folosi aceea parcare deoarece toată lumea vrea să 

parcheze cât mai aproape de intrare. 

S-au purtat discuţii de către biroul tehnic din cadrul primăriei şi directorul 

adjunct al instituţiei, s-au stabilit priorităţile şi  urmează ca sumele necesare să fie 

cuprinse la elaborarea bugetului  local. 
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7. Informarea nr. 105/1340/26.01.2017 înaintată de către Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria cu privire la nerespectarea HCL nr. 93/2016 şi a 

Contractului încheiat cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Victoria având ca 

obiect transportul elevilor cu microbuzul şcolar. 

S-a luat la cunoştiinţă, consideră că rezolvarea situaţiei create şi găsirea unei 

soluţii este de competenţa celor două instituţii. 

 

8. Adresa nr.  324/3009/16.02.2017 înaintată de către Centrul Şcolar de 

Educaţie Incluzivă Victoria prin care exprimă punctul de vedere referitor la adresa 

nr. 275/1582/30.01.2017 înaintată de către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria. 

 

S-a luat la cunoştiinţă. 
 

9. Informarea nr. 3004/16.02.2017 înaintată de secretarul oraşului 

Victoria având ca obiect majorarea salariilor şi indemnizaţiilor personalului din 

instituţiile publice în conformitate cu OUG nr.2/2017. 

 

10. Informarea  prezentată de către membrii Consiliului de Administraţie 

al Clubului Sportiv Chimia oraş Victoria, asupra activităţii acesteia. 
 

Dl. consilier Badea Costică – am avut o discuţie de vreo 4 ore cu dl director 

Popa, pe tema bugetului de anul acesta, care a stârnit tot felul de discuţii şi din 

acest motiv am dorit să le auziti de la noi şi nu din alte surse. 

Dl. consilierStînea Timotei – vreau să vă informez că am fost preşedintele 

comisiei de examinare, am avut o foarte bună colaborare atât cu dl Stanea cât şi cu 

personalul din primărie, examenul s-a derulat corect din toate punctele de vedere, 

fără a căuta să favorizăm pe nimeni, atât la scris cât şi la interviu dl. Popa s-a 

prezentat pregătit şi ca urmare a ocupat postul.  

Ca şi membrii in consiliul de administraţie socotim că trebuie să avem o 

privire atentă asupra Regulamentului atât interior cât şi de funcţionare a clubului şi 

suntem interesaţi să ne aplecăm asupra acestor documente, să lucrăm la ele şi chiar 

o să vă cerem ajutorul să le punem la punct. 

Dl. consilier Badea Costică- am parcurs documentele care le-am primit de 

la clubul sportiv, dl Popa este un om care ştie să-şi facă hârtiile foarte bine, dar lasă 

de dorit pe partea de organizare a sportului, când s-a înfiinţat acest club s-a 

întocmit un regulament de organizare şi funcţionare care a fost făcut foarte rapid şi 

nu s-au judecat toate laturile şi din acest motiv o să vin cu o iniţiativă în cadrul 

consiliului local să regândim acest ROF, care este o carte de bază a unui club, prin 

care trebuie să apărăm interesul local şi bani investiţi să nu fie degeaba. 

S-a văzut in discuţia purtată pe buget cum s-au înpărţit banii şi participările 

la diferite ramuri sportive care în loc să se facă sub sigla clubului s-au făcut sub 
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alte sigle.În ROF  nu este prevăzut şi din acest motiv o să propun şi o să arăt 

colegilor interesaţi să veniţi cu propuneri prin care să ne apărăm interesul local. 

Nu am fost de acord cu cheltuielile care s-au făcut pe plăţi salariale care 

reprezentau 33,5% din buget, am căutat să le diminuăm in interesul sportivilor, am 

mărit indemnizaţia de efort, am tăiat indemnizaţia de premiere a conducătorului la 

fotbal, dl. Popa care a insistat să-i dăm această indemnizaţie şi nu mi se pare 

corect, este in fisa postului. Am redus programul contabilei la 2 ore , timp suficient 

pentru acesta, era o indemnizatie de 1.400 lei pentru jumătate de normă . 

Este un buget care trebuie gestionat, să se aducă oferte pentru masa 

sportivilor, o să mergem impreună cu membrii din consiliu să cunoaştem 

activităţile la fiecare ramură sportivă şi nu acuz pe ceilalti conducători ai ramurilor 

sportive pentru că poate nu cunoaştem foatre bine acest fenomen şi dânşii merg şi 

pe alte cluburi pentru că sunt prea puţini banii aici.  

Dl. Popa a impus un buget limitat, noi am solicitat un buget fiecărei ramuri, 

să se incadreze intr-o anumită sumă, am vrut să vedem o necesitate in funcţie de 

desfăşurarea activităţilor sportive şi pe urmă să analizăm, după caz, cum se poate 

incadra pe fiecare ramură.  

Am fost surprins că din cadrul primăriei sunt angajate care duc copii la 

Făgăraş să joace fotbal că noi aici nu avem condiţii să desfăşurăm această 

activitate, o să incercăm să se desfăşoare şi la noi. Eu am rămas surprins că sunt 

probleme şi trecem pe lângă ele fără să le rezolvăm şi este păcat pentru că doar aşa 

le putem da curaj să folosească baza sportivă, am dori să ne sprijiniţi.  

Am promisiunea de la clubul din Braşov, de la dl. preşedinte Popa Gheorghe 

că va trimite  ROF –ul lor, o să primesc şi de la Universitatea Craiova care este 

gestionată tot de primărie şi o să-l adaptăm necesităţilor noastre. 

Dl. consilier Tabacu Traian – este posibil să angajeze si antrenor, că nu au 

antrenor acum. 

Dl. consilier Badea Costică - da, s-a scos la concurs, este  organigrama care 

s-a aprobat şi se scoate la concurs, trebuie să indeplinească anumite condiţii. 

 

         Epuizându-se ordinea de zi a şedinţei aceasta i-a sfârşit la ora 20,00 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                SECRETAR 

               NIŢU MONICA                      TOCOAIE GABRIELA LENUŢA 

 

 

 


