
                                                                                       

 

 

PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 30.03.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria.   

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

începe şedinţa de astăzi. La şedinţa Consiliului Local din totalul de 15 consilieri în funcţie 

sunt prezenţi 14 consilieri, ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară. Lipseşte motivat dl. 

consilier Băiulescu Cristian.  

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.179/21.03.2017 iar anunţul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

 

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local şi a Legii 

215/200,  vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea preşedintelul de şedinţă. 

D-na consilier Bratu Cristina – îl propun pe dl. Consilier Lup Alexandru.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela – dl.  consilier Lup Alexandru este invitat să 

conducă lucrările şedinţei. 

Dl.  consilier Lup Alexandru - Bună ziua ! Supun aprobării dumneavoastră : - 

procesul verbal din  26.02.2017   

 

Vă rog să votaţi. 

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

           

         Dl.  consilier Lup Alexandru – supune spre aprobare ordinea de zi: 

  

Vă rog să votaţi. 

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

 
 

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

         
 Dl.  consilier Lup Alexandru – vă rog să puneţi întrebări executivului, interpelări, 

să nu purtaţi discuţii între dvs. să nu vă puneţi intrebări dvs. deoarece formula aceasta nu 

există în consiliul local. 

Dl.  consilier Tabacu Traian – aş vrea să mă adresez d-nei viceprimar, în legătură 

cu centrul de permanenţă, centrala de acolo nu funcţionează la parametri normali iar acest 

lucru ingreunează desfăşurarea activităţii medicale. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt făcute solicitări din partea centrului de 

permanenţă iar după ce va fi aprobat bugetul se va analiza posibilitatea achiziţionării unui 

boiler electric. 
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Dl.  consilier Badea Costică – vreau să vă aduc la cunoştinţă, în zona bisericii de pe 

str. Moldoveanu este o canalizare spartă de 2-3 luni. Şi cu pârâul Corbişor dacă s-ar putea 

face ceva. 

Dl primar Cristian Gheorghe –  canalizarea este reparată iar pentru pârâu este un 

proiect pe fonduri şi aşteptăm să vedem dacă este eligibil sau nu. Am dus mai multe 

proiecte care se analizează, a fost nevoie de cerere pentru a propune mai multe proiecte. 

Acestea se vor analiza şi vom primi răspuns care sunt eligibile, în urma acestei analize vom 

intocmii documentaţia  pentru proiectele eligibile şi o vom supune spre aprobare. Ieri au 

mai cerut o completare, pe care am trimis-o, pentru drumuri.  

Dl.  consilier Badea Costică- mai am o rugăminte , să faceti o adresă la Paltinul , 

pentru asocierea în participaţiune prin care să-i solicitaţi să respecte obigaţiile cuprinse în 

contract, în legătură cu obligaţiile care le are faţă de consiliul de administraţie. 

Dl primar Cristian Gheorghe – vom trimite această adresă. Aş vrea să-i mulţumesc 

dl. consilier Badea, pentru că a fost la minister, împreună cu dl. dr. Rotaru, pentru a obţine 

aparatul de radiologie, se pare că există şansa.  Acest lucru  ne ajută la obţinerea clasificaţiei 

spitalului şi obţinerea unui contract mai avantajos cu casa de sănătate. 

Dl. consilier Smădu Octavian – când credeţi că se poate interveni la piaţa mixtă, 

pentru reabilitare ? Cetăţenii mă tot întreabă ce se întâmplă cu piaţa. 

Dl primar Cristian Gheorghe – dacă aţi parcurs bugetul, aţi văzut că sunt cuprinse 

sume pentru reparaţii pe toată piaţa, ceea ce înseamnă canalizare pentru toate chioşcurile 

construite, acces la apă, calalul existent se va desfinţa şi vor veni gaigăre, o să se facă 

canalizare ascunsă după care se va asfalta. Mai este cuprinsă o sumă pentru hala din piaţă, 

partea de sus va fi modificată şi se doreşte să facem o sala de mese, eventual o cantină, iar 

în jur va fi o terasă închisă. 

Dl. consilier Smădu Octavian- dacă str. Moldoveanu se poate prelungi şi asfalta, pe 

la garaje până în str. Chimiştilor. 

Dl primar Cristian Gheorghe- acolo sunt câteva probleme, noi avem un PUG pe 

care trebuie să-l respectăm întocmai, nu este proiect pe porţiunea respectivă, dar dacă ne-am 

duce acolo o să vedeţi că ar trebui demolate garaje, deoarece trebuie  respectată o linie, cît 

de cît, nu poţi ocoli garaje şi să vi cu şoseaua. Anul acesta doar se va bordura şi balasta. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – ar fi o solicitare din partea cetăţenilor de pe str. 

Libertăţii şi M. Eminescu, respectiv la intrarea din str. Eminescu, între bl.14 şi 16, este o 

platformă întinsă care nu este iluminată, acolo se depozitează şi gunoiul. Toţi locatarii de 

acolo m-au abordat să solicităm montarea unui neon, ca să fie puţină lumină pentru că este 

foarte întuneric. 

Dl primar Cristian Gheorghe- s-a notat deocamdată nu pot să vă dau răspuns, 

pentru că această lucrare trebuie executată în urma unui proiect, cu o firmă autorizată. O să 

analizăm, deoarece va trebui montat un stîlp care să facă o linie aeriană. 

Dl. consilier Lup Alexandru – deoarece nu am participat când s-au făcut discuţiile 

pentru lucrările care se vor executa anul acesta, susţin şi eu problema ridicată de către dl. 

consilier Tabacu, să vedem dacă la spital există posibilitatea să se facă gărzi atunci aceea 

permanenţă va dispărea, dacă nu solicit şi eu să investim în acel spaţiu deoarece condiţiile la 

centrul de permanenţă nu sunt pe măsura pretenţiilor noastre. Nu este vorba numai de apă 

caldă, uşile sunt vechi, suflă vântul pe sub ele. 

Dl primar Cristian Gheorghe – sunt demersuri să se facă gărzi în cadrul spitalului. 

Dl. consilier Badea Costică – dacă îmi permiteţi, sunt in temă pentru acest subiect, 

m-am documentat şi pentru a face pasul următor, am discutat şi cu dl. Rotaru să mai 

preluăm şi din cheltuielile lor pentru că au norme neacoperite, pentru că nu sunt decontări 

suficiente de la casa de asigurări şi atunci o să facem o cameră de gardă, care la nivelul 



oraşului este măsura pe care o putem face, am vorbit cu dl. Orţan care este medic şi senator 

şi l-am rugat să mergem la comisia de sănătate pentru a face următorul demers, să facem 

cameră de urgenţă şi atunci vom prelua o parte din medicii de la Paltinul şi nu mai este util 

acelui centru de permanenţă. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – acest lucru vroiam să-l spun şi eu, este necesar 

să fie o cameră de gardă, săptămâna trecută am avut un client care a inceput să se simtă rău, 

avea tensiune mare, am sunat la ambulanţă şi a venit după trei sferturi de oră, deoarece 

ambulanţele noastre erau plecate. 

Dl. consilier Lup Alexandru – da, la camera de gardă ar fi un doctor care ar vedea 

bolnavul în prima fază. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – aş dori să fac şi eu un anunţ, sâmbătă la nivel de 

oraş este o acţiune de plantare sub denumirea ”Plantează în România ta” ! începând cu ora 

9, dacă doriţi să vă alăturaţi acestei acţiuni ne întâlnim la ora 9 în faţa Casei de cultuiră. 

Dl. consilier Lup Alexandru-  mulţumim vom trece la punctul doi de pe ordinea de 

zi proiecte de hotărâri. 
 

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

        Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 

1312 mp spaţii verzi  situat în str.Albota şi  a terenului în suprafaţă de 2.000 mp aferent Sală 

de Sport Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu situat în Str.1 Decembrie, nr.8, din domeniul public 

în domeniul privat al Or.Victoria şi scoaterea din evidenţele contabile 

 Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

Dl. consilier Stânea Timătei – doresc să ştiu dacă valoarea supafeţei de teren de 

2000 mp este actualizată ? 

Dl. Urian Nicolae – problema se pune în felul următor, cele două suprafeţe de teren 

urmează să fie trecute din domeniul public în domeniul privat pentru a se efectua lucrările 

de parcare, această suprafaţă a fost scoasă din contabilitate ca valoare, deoarece nu mai 

există terenul, iar partea de teren pe care s-a efectuat lucrarea urmează să fie trecut în 

domeniul public, prin proiect de hotărâre, ca si lucrare - parcare. 

Terenul de 2000 mp din curtea liceului, dintr-o eroare materială, a fost evaluat însă 

acesta face parte din terenul de 8250 mp care este evaluată şi este in evidenţele contabile, 

eroarea constă în faptul că terenul de 2000 mp se regăseste în suprafata de 8250 mp şi 

trebuie scos din aceasta. 

 

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. 24 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul public 

în domeniul privat al Or.Victoria. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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



 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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. 25 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea completării listei cu inventarul 

domeniului public al Or.Victoria cu 16 poziţii terenuri aferente parcărilor executate şi Coş 

de fum inox perete simplu/dublu incălzire accesorii Casa de Cultură, bunuri care întrunesc 

condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, majorarea valorii a 4 terenuri aferente parcărilor si 

străzilor ca urmare a modificării suprafeţelor de teren precum şi diminuarea  valorii a 2 

terenuri aferente străzilor şi zonelor verzi ca urmare a modificării suprafeţelor de teren, 

bunuri existente în lista cu inventarul domeniului public. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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. 26 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la radierea din CF 100705 nr.cad./nr.topo.100705 a 

dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria. 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

  

Dl. consilier Lup Alexandru – vă rog să ne spuneţi cum a apărut acest drept ? 

Dl. Urian Nicolae – această suprafaţă a fost atribuită ca diferenţă de teren, prin 

ordinul prefectului, a fost intabulat in cartea funciară dar la vremea respectivă s-a instituit 

un drept de administrare operativă in favoarea consiliului local, iar la data actuală nu se mai 

impune mentinerea acestui drept asupra proprietăţii . 

 

Dl. consilier Lup Alexandru – dacă mai sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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. 27 

 

 



Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru repartizarea 

suprafeţelor de teren, în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, 

conform Legii 15/2003, precum si a vânzării acestora 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – după cum aţi văzut din material s-a actualizat vechea 

hotărâre. 

D-na consilier Bratu Cristina – problema care a apărut a fost ridicată şi in consiliul 

local, au fost atribuite parcele în folosinţă gratută şi nu a fost stabilit un termen de 

finalizare, sunt parcele date de 10 ani cu autorizaţii expirate, au respectat termenul de un an 

de incepere dar nu au finalizat şi legea permite să fie stabilit şi un termen de finalizare. 

Pentru că sunt constucţii incepute şi nu aveam o reglementare am venit cu acest 

regulament, cu stabilirea unui termen de 36 de luni, cu posibilitate cumpărării terenului de 

către cei care nu au finalizat construcţia. 

 

Dl. consilier Lup Alexandru -  dacă mai sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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. 28 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

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

Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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

voturi pentru, niciunul împotrivă, o  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 

29 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.7- Privind modificarea şi completarea anexei 1 cuprinsă la art.1 din 

HCL nr.51/29.09.2016 - Cu privire la desemnarea pentru anul şcolar 2016/2017 a 

reprezentanţilor Consiliului Local al Oraşului Victoria ca membri ai Consiliilor de 

administraţie şi ai Comisiilor pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din Victoria 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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



D-na secretar Tocoaie Gabriela – având în vedere modificărie legislative apărute, la 

colegiul tehnic nu mai este nevoie de doi reprezentanţi ai consiliului local in consiliul de 

administraţie ci de un singur membru. Au fost reprezentanţi domnii consilieri Badea 

Costică şi Urdea Gheorghe.  

Deoarece în actuala hotărâre sunt desemnaţi aceiaşi membri pentru consiliul de 

administraţie şi  comisia de evaluare şi asigurarea calităţii, aceştia  fiind în 

incompatibilitate, se propune desemnare altor membrii în  comisia de evaluare şi asigurarea 

calităţii. 

Subliniez faptul că la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” nu mai este nevoie de 2 

membrii ci de unul singur în consiliul de administraţie, pentru acest lucru vă rog să faceţi 

propuneri pentru desemnarea unui membru în CA şi a unui membru în CEA, de asemenea 

este necesar să se facă noi propuneri pentru membrii în CEA pentru celelalte instituţii de 

invăţământ. 

Dacă sunteţi de acord vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului 

in consiliul de administraţie la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”: 

 

D-na consilier Niţu Monica – il propun de dl. Consilier Badea Costică  

Dl. consilier Miclea Ioan -  il propun pe dl consilier Urdea Gheorghe 

 

Supunem la vot propunerea făcută şi se votează cu : 

- dl. Consilier Urdea Gheorghe:  8 voturi pentru, 5 voturi impotrivă, un 

vot nul 

-     dl. Badea Costică: 5 voturi pentru, 9 voturi impotrivă  

          În urma rezultatului dl. consilier Urdea Gheorghe va face parte din consiliul de 

administraţie. 

 

Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului in comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii la Colegiul Tehnic dr. Al. Bărbat: 

 

Dl. consilier Lup Alexandru – il propun pe dl consilier Badea Costică 

Supunem la vot propunerea făcută şi se votează cu  14 voturi pentru niciunul 

împotrivă, nicio  abţinere 

În urma rezultatului dl consilier Badea Costică va face parte din comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii. 

Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului in comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii la Liceul Teoretic I.C Drăguşanu: 

Dl. Consilier Urdea Gheorghe – o propun pe d-na consilier Saftiuc Adriana 

Supunem la vot propunerea făcută şi se votează cu  14 voturi pentru niciunul 

împotrivă, nicio  abţinere 

Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului in comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii laGrădinita nr.1: 

Dl. Consilier Badea Costică – il propun pe dl. Consilier Tabacu Traian 

Dl. consilier Lup Alexandru – il propun pe dl. consilier Smădu Octavian 

Supunem la vot propunerea făcută şi se votează cu: 

- dl. consilier Tabacu Traian, 4 pentru, 10 impotrivă 

- dl. consilier Smădu Octavian, 10 pentru, 4 impotrivă 

În urma rezultatului dl consilier Smădu Octavian va face parte din comisia de 

evaluare şi asigurarea calităţii. 



Vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea reprezentantului in comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii la Clubul Copiilor: 

D-na consilier Saftiuc Adrian – il propun pe dl consilier Stanea Daniel 

Supunem la vot propunerea făcută şi se votează cu  12 voturi pentru, două împotrivă,  

 

În urma rezultatului dl consilier Stanea Daniel va face parte din comisia de evaluare 

şi asigurarea calităţii. 

   

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerile 

făce şi se adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 30 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.8- Privind modificarea şi completarea art.2 din  H.C.L 

nr.101/2016-Cu privire la  aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru 

elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului şcolar 

2016/2017 

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Având în vedere faptul ca  Liceul Teoretic 

I.C.Drăguşanu   a  solicitat aprobarea nr. de burse scolare, in urma revizuirii semestriale, 

prin adresa nr. 1031 din data de 27.03, şi a faptului ca  s-a initat un priect de hotarare pentru 

modificarea HCL privind aprobarea nr. de burse pentru anul 2016-2017 la solitarea 

colegiului, va rog sa formulaţi un amendament (pentru a putea include în proiectul de 

hotarare şi solicitarea liceului) . 

 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – vor propune următorul amendament: 

 

Titlul - modificarea şi completarea art. 1 şi 2 din  H.C.L nr.101/2016-Cu privire la  

aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente anului şcolar 2016/2017 

 

Preambulul – completarea cu adresa Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu    

Art. Unic - Se aprobă  modificarea şi completarea art.1 şi 2 din H.C.L nr.101/2016 - cu 

privire la aprobarea  numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului şcolar  2016/2017  

şi va avea următorul conţinut: 

Art.1 – (1) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” 

Oraşul Victoria  aferente  semestrului I al anului scolar  2016/2017 după cum urmează:  

 

 Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/lună 

Bursă de merit 8 90 

Bursă de performanţă 2 90 

Bursă de studiu 2 70 

Bursă  ajutor  social-boală 6 60 

Burse sociale- situaţii deficitare 65 60 



               

 

(2) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează 

cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” 

Oraşul Victoria  aferente  semestrului II al anului scolar  2016/2017, după cum urmează: 

 

 Dunumirea bursei Nr.de burse Cuantum bursă lei/lună 

Bursă de merit 9 90 

Bursă de performanţă 2 90 

Bursă de studiu 4 70 

Bursă  ajutor  social-boală 7 60 

Burse sociale- situaţii deficitare 30 60 

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – se supune la vot amendamentul formulat şi se 

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

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu amendamentul 

adoptat şi se adoptă  cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind 

Hotărârea Consiliului Local  nr. 31 

 

 

Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la aprobarea proiectului de investiţii  ”P.T. 

reabilitare trotuare str. 1 Decembrie 1918, str. Primăverii şi str. Chimiştilor etapa II”  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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

voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  

nr. 32 

 

 

Proiect de Hotărâre nr. 10 - Cu privire la aprobarea proiectului de investiţii  ”P.T. 

amenajare parcări str. George Coşbuc, str. Oltului şi str. 1 Decembrie 1918”  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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

voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  

nr. 33 

 



 

Proiect de Hotărâre nr.11-  Cu privire la aprobarea Procedurii de eliberare a Certificatului 

de Atestare a edificării/extinderii/radierii construcţie.  

Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

 Dl.  consilier Lup Alexandru – dacă sunt întrebări, observaţii ? Dacă nu sunt 

supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.  

 

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

voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  

nr. 34 

 

Se trece la punctul II al ordinii de zii - PROBLEME  DIVERSE 
 
 

1. Raportul anual privind starea economic, social şi de mediu a oraşului Victoria 

pe anul 2016. 

S-a luat la cunoştinţă 

 

2. Adresa nr.70/3615/24.02.2017 înaintată de C.P.V Castanul Victoria, prin care 

solicită alocarea unui nr. de 30 locuri de veci. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – după cum aţi văzut s-a trimis şi răspuns la această 

solicitate, o să fie alocate un nr. de 20 de locuri şi s-a incercat ca acestea să fie grupate pe 

un singur rând. 

 

 

Dl. consilier Lup Alexandru –dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă mulţumesc de 

participare şi declar închisă şedinţa ordinară de astăzi. 

 

 

 

 

 

 

             PREŞEDINTE                                                       SECRETAR, 

        LUP ALEXANDRU                                        TOCOAIE GABRIELA 

 

 

 

 
 

  



                                                                                       

 

PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 31.03.2017 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local Victoria.   

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

începe şedinţa de astăzi. La şedinţa Consiliului Local de astăzi, din totalul de 15 consilieri 

în funcţie, sunt prezenţi 14 consilieri, ceea ce înseamnă că şedinţa este statutară. Lipseşte 

motivat dl. consilier Băiulescu Cristian.  

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia nr.192/27.03.2017 iar anunţul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

 

Preşedinte de şedinţă a lunii martie este dl. consilier Lup Alexandru pe care il invităm 

să preia şedinţa. 

 

Dl.consilier Lup Alexandru - Bună ziua ! Supun aprobării dumneavoastră :  

- ordinea de zi: 

 

Vă rog să votaţi. 

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

           

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

 

Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria 

pe anul 2017. 
 

 Iniţiator: Primar Cristian Gheorghe. 

 

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

 

Dl.consilier Lup Alexandru – vă propun următorul mod de lucru : proiectul de 

horărîre este structurat pe mai multe articole, vom discuta fiecare articol, primele articole 

vor solicita mai multe discuţii celelalte se referă  la bugetele instituţiilor publice 

subordonate. O să dau cuvântul d-nei Codrea Victoria - şef birou buget, financiar contabil, 

pentru o prezentare a bugetului. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – înainte de prezentarea d-nei Codrea, dânsa va intra 

mai mult în detalii,  aş dori să spun câteva cuvinte. Am avut dezbatere publică pe buget iar 

la această dezbatere, am fost dezamăgiţi deoarece nu au participat, aşa cum speram mai 

mulţi cetăţeni, pentru  a ne informa şi a creea un buget cu sugesti din partea locuitorilor şi a 

conducătorilor instituţiilor, care ne da posibilitatea să  creionăm altă formă de buget, poate 

mai bun. A participat doar directoarea de la Grădiniţa nr.1, am discutat cu dânsa, ne-a spus 

doleanţele pe care le are, le-am prins în buget.  

ROMÂNIA 

CONSILIUL  LOCAL  Or.VICTORIA 
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 

Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


Până la data de 04 aprilie bugetul trebuie aprobat şi atunci am stabilit astăzi şedinţa 

deoarece dacă nu va fi aprobat în forma prezentată să avem posibilitatea să mai putem 

convoca o şedinţă. 

Bugetul este în jur de 16 mii lei, faţă de anul trecut dacă aveam o colectare de 97% 

puteam veni cu un buget mai mare dar fiindcă gradul de colectare a fost de 63% nu am 

putut veni cu bugetul decât la nivelul anului trecut. Bugetul a fost făcut la nivelul lui 2016 

dar ştim că sumele nu le vom primii, a fost obligatoriu să venim cu sume necesare acoperirii 

salariilor şi pentru unele lucrări începute anul trecut, apoi am mai cuprins investiţii şi lucrări 

de reparaţii.  

Am solicitat instituţiilor de învăţământ să ne transmită ce lucrări trebuie executate 

pentru buna funcţionare a acestora, în urma controalelor primite se stabilesc măsuri care le 

ducem la îndeplinire prin alocarea unor sume. 

Am ţinut cont că lucrările la şcoli se pot executa doar în lunile iuniu-august, am 

propus ca proiectele de lucrări să le facem noi, atât reparaţiile cât şi investitiile deoarece 

avem echipă bună, care poate negocia şi să facă licitaţia corect, acest lucru a fost 

demonstrat prin faptul că in urma controlului curţii de conturi nu s-au găsit nereguli. 

Am încercat prin diferite metode ca veniturile să crească şi anul acesta să putem 

colecta mai mult dar sunt intreprinderi au intrat in insolvenţă sau sunt în prag de insolvenţă, 

nu ne putem baza pe sumele respective şi atunci şi bugetul pe care-l vedeţi în faţa dvs. este 

un buget ipotetic, un buget care s-ar putea ca în iunie-august să-l corectăm deoarece lipsa de 

venituri te face să scazi. 

Primordial, in bugetul pe care l-am propus, am încercat să continuăm lucrările pe care 

le aveam, pe contractele multianuale, am propus şi alte lucrări, după cum aţi văzut în lista 

de lucrări, pe care vom încerca să le executăm. 

Dl.consilier Lup Alexandru – vă mulţumim, dăm cuvântul d-nei Codrea Victoria. 

D-na Codrea Vioctoria – sef birou buget, financiar, contabil – având în vedere 

prevederile legii finanţelor publice locale, bugetul trebuie să fie echilibrat, nu poate fi 

prezentat cu deficit, singurul lucru care vreau să-l adaug la cele spuse de dl. primar este că 

vom folosi din excedentul anului trecut 1761 mii lei pentru investiţii. Sumele le avem déjà 

în conturile noastre deci cel putin la acest nivel putem să efectuăm investiţii, în rest în 

funcţie de incasări ne vom dimensiona şi cheltuielile dar sigur că prioritar vor fi salariile la 

şcoli, ale asistenţilor personali şi utilităţile. 

Dl.consilier Lup Alexandru – vă mulţumim, o să dau cuvântul comisiei de buget 

finanţe să auzim şi părerea dânşilor. 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – am analizat proiectul bugetului, nu am putut 

participa la dezbateri dar am purtat discutii cu executivul, suntem solitari cu executivul 

pentru gradul mic de colectare, sperăm să nu mai avem pondere aşa mică la secţiunea de 

dezvoltare şi ca in viitorii anii să răsturnăm balanţa faţă de secţiunea de funcţionare. 

Faţă de cele menţionate propunem aprobarea proiectului in forma prezentată. 

Dl.consilier Lup Alexandru- mulţumesc, să trecem la discuţii, cine doreşte să ia 

cuvântul ? 

Dl. consilier Stînea Timotei – aşa cum am înteles şi din alte şedinte la sedintele 

extraordinare nu se dau avize, aşa este formula sau este o excepţie. 

Dl. consilier Miclea Ioan – acest aspect este prevăzut de regulamentul  consiliul 

local. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – am evitat să introducem bugetul in sedinta ordinară 

deoarece de-a lungul anilor au fost nemultumiri cu privire la acest lucru, având în vedere că 

bugetul suportă multe discuţii am ales să fie desbătut într-o sedinta extraordinară. Mai mult 



nu ne-am putut incadra cu toate documentele pentru sedinţa ordinară deoarece nu au fost 

transmise toate adresele de la consiliul judetean cu privire la sumele  care ne-au fost alocate. 

Dl. consilier Stînea Timotei – făcând parte din consiliul de administraţie la Clubul 

sportiv, am avut dispuţii cu dl. Popa şi am spus că a fost înaintată propunerea de buget fără 

ca să consulte consiliul de administraţie, ori regulamentul prevede aprobarea bugetului de 

către CA, scuza a fost că primăria a solicitat în ultima 100 de m. 

Dl.consilier Lup Alexandru – dl. consilier, îmi cer scuze vă rog să ne concentrăm pe 

bugetul respectiv, dacă aveţi intrebări legate de buget. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – bugetul este la nivelul de 150 mii nu 300 de mii cât 

s-a cerut. 

Dl. consilier Badea Costică – intradevăr aşa a fost, noi ne-am răpit din timp în 

dorinţa noastră de a rezolva anumite probleme şi printr-un artificiu clasic al dl. Popa am fost 

dusi de nas. Vrem să lămurim această problemă deoarece este legată de buget. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – este la jumătate faţă de propunere, anul trecut a 

fost 270 mii lei şi noi am venit cu 150 mii lei. 

Dl. consilier Stînea Timotei – legat de investitii aş vrea să stiu dacă sumele folosite 

pentru executarea proiectelor pentru fonduri europene au adus un rezultat. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – vă referiti la sumele alocate in bugetele trecute sau 

in acest buget ? pentru sumele alocate in bugetele trecute vă pot spune că nici jumătate nu s-

au folosit iar pentru anul acesta  încă nu vă pot spune. 

Am prezentat intr-o sedintă de consiliu o situaţie care a fost solicitată, am depus un 

proiect şi a fost respins, mai avem două proiecte finalizate şi aşteptăm pentru depunere. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – din păcate liniile de finanţare nu au fost deschise 

anul trecut, am depus un proiect dar din lipsa unui aviz de la mediu proiectul a fost respins 

şi o să-l redepunem. 

 

Nemaifiind discuţii se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre şi se adoptă  cu 12 

voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineră, devenind Hotărârea Consiliului Local  

nr. 35 

Dl. consilier Lup Alexandru –vă mulţumesc de participare şi declar închisă şedinţa 

extraordinară de astăzi. 

 

 

 

             PREŞEDINTE                                                       SECRETAR, 

        LUP ALEXANDRU                                        TOCOAIE GABRIELA 

 

 

 
 


