
                                                                                       

 

 

 

 

PROCES   VERBAL 
                                                     

Încheiat azi 25.05.2017 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria.   

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

vom începe ședința de astăzi. La ședința Consiliului Local din totalul de 15 consilieri 

în funcție, sunt prezenți 12 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 

Lipsește motivat dl. consilier Tabacu Traian și d-na consilier Saftiuc Adriana.  

Având în vedere  cererea dl. primar Cristian Gheorghe cu privire la acordarea  

concediului de odihnă pe anul 2017 s-a emis dispozitia nr. 269/22.05.2017- cu privire 

la  acordarea a 5 zile concediu de odihnă pe anul 2017 pentru dl. CRISTIAN  

GHEORGHE – primar al Or.Victoria   in perioada 23.05-29.05.2017 şi delegarea 

atribuţiunilor către d-na viceprimar Bratu Cristina. 

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.266/18.05.2017 iar anunțul 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

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. 
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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 mai. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – îl propun pe dl. consilier Smădu 

Octavian. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – supunem la vot propunerea făcută și se 

voteavă cu : 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. 

Dl.  consilier Smădu Octavian este invitat să conducă lucrările ședinței. 

Dl.  consilier Smădu Octavian - Bună ziua ! Supun aprobării 

dumneavoastră : - procesul verbal din  26.04.2017   
 

Vă rog să votați. 

 Se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 
 

Dl.  consilier Smădu Octavian – avem o propunere pentru suplimentarea 

ordinii de zi cu proiectul de hotărâre - Cu privire la aprobarea radierii din  CF 100263 

Victoria nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/48, nr.cad.69 a 

dreptului de de folosinţă gratuit pe durata existenţei locuinţei înscris în favorul lui 

Gatea Florin. 

D-na viceprimar ne va explica de ce este necesară introducerea acestui proiect pe 

ordinea de zi. 

 D-na viceprimar Bratu Cristina- doresc să vă supun atenției problema care s-

a ivit și să fiți de acord cu suplimentarea ordinii de zi. S-a atribuit în folosința gratuită 

un teren, pe Legea nr.15/2003, cu condiția ca în termen de 1 an să scoată autorizație 

de construire și să înceapă construcția, atribuirea s-a făcut d-lui Gatea Florin. La 

finalul perioadei de un an dl. Gatea a venit cu solicitare de renunțare la teren, printr-o 

hotărâre de consiliu i-a fost retras dreptul de folosința și acel teren a fost atribuit dl. 

Bucureasa Olimpiu. 

Dl. Bucureasa a cerut autorizație, a construit iar când a vrut să scoată aviz de la 

electrica a constatat că există înscris în CF un drept de folosință pe numele d-lui 

Gatea care nu este radiat. 

Dl. Gatea refuză să facă radierea deoarece trebuie să achite o taxă iar pentru 

aceasta dl. Bucureasa  a venit la noi să fim de acord cu radierea deoarece dorește să 

se mute la noua locuință. Pentru acest motiv, deoarece  chiar este o urgență, vrea să 

obțină avizut de la electrica și să se mute,vă rog să fiți de acord cu suplimentarea 

ordinii de zi și radierea acestui drept. 

Dl. consilier Badea Costică – nu avem cererea dl. Gatea. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- d-lui Gatea i s-a retras terenul in 2010-2011 

prin hotărâre, aceasta este anexată la proiect. Doar că noi nu am verificat in CF pentru 

că de obicei nu merg să inscrie folosinta până nu finalizează construcția. 

           

Dl.  consilier Smădu Octavian – supune spre aprobare suplimentarea 

ordinii de zi:  

Vă rog să votați. 

 Se aprobă cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, două abţineri. 
 

         Dl.  consilier Smădu Octavian – supune spre aprobare ordinea de zi: 

Vă rog să votați. 

Se aprobă cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere. 

 



 

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

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- înainte de alte interpelări vreau să vă dau un 

răspuns la interpelarea făcută în ședința trecută, în legătură cu taxa de acces la piață, 

am verificat taxa de acces este de 1,5 lei/oră. Este o taxă modică, dacă considerați că 

este o taxă care nu trebuie să se aplice vă rog să faceți amendament când vom veni cu 

aprobarea impozitelor și taxelor pentru anul următor și va fi scoasă, până atunci 

trebuie aplicată. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – pe str. Pieții, este marea modernizare, 

locatarii blocurilor 13 și 15 de pe scara cealaltă m-au rugat să vă întreb dacă la ei, 

acolo este un spațiu mai mic pentru trotuar, s-ar putea monta pavelele care s-au luat 

din față, acestea sunt vechi dar bune. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vorbiți de aleea de acces la bloc? Lucrarea 

s-a făcut după proiect, din păcate pe proiect nu a fost prinsă dar am vorbit cu cei de la 

Biroul Tehnic iar după recepția lucrării, dacă mai sunt bani să se facă și aceea lucrare. 

 D-na consilier Pasere Alexandrina – ar mai fi parcarea între blocurile 8 și 10 

este o parcare cu dale. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – aceea parcare nu a fost cuprinsă pe nicio 

listă de investiții, de consiliul local depinde să fie trecută ca investiție, au fost trecute 

alte lucrări și au fost trecute alte zone care nu au avut amenajate  parcări, dacă o 

treceți pe lista de investiții și considerați că este prioritară, noi executăm. 

Dl. consilier Lup Alexandru – două probleme doresc să ridic, am mai ridicat 

problema garajelor, anul acesta am văzut când am plătit impozitul că au cerut 

completarea unor formulare, am completat foarte amănunțit și am sperat că se face 

ordine. 

Ce înțeleg prin ordine, sunt foarte multe garaje părăsite, mai ales în zona 

Victoriei, alte garaje sunt folosite cu alt scop decât destinația lor și pentru ceea ce 

plătesc oamenii și totodată sunt un focar de infecție, acolo fată câini, pisici sunt 

șobolani, nu vă mai spun că zona o cunosc foarte bine. 

Merg mai departe să vă spun că multe case care au fost construite cu garaj, în 

diferite locuri și care prin proiect au fost construite ca și garaj a fost modificată 

destinația și sunt folosite în alte scopuri, lucru inacceptabil, trebuie făcute formele 

legale pentru aceasta. 

Și atunci solicit, că întrebarea o înțelegeți, când se va face o inventariere și 

desfințarea celor care nu mai corespund. 

Acum este o mare problemă cu locurile de parcare, mai ales în zona Victoriei, 

ori acele locuri pentru garaje se pot da altor persoane să-și pună mașinile, am degreva 

parcările de mașini care nu au unde să fie parcate. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – așa cum știți am reactualizat toate 

contractele de grădini și de garaje, s-a început cu inventarierea și măsurarea  

grădinilor urmând să se facă o inventariere a garajelor, probabil că luna viitoare vom 

fi în măsură să finalizăm inventarierea. La garaje nu am început dar se termină cu 

grădinile și urmează și zona de garaje. 

Dl. consilier Lup Alexandru – a doua problemă pe care am dorit să o ridic, 

cred că executivul trebuie să rezolve această problemă cu contractul cu ziarul 

Monitorul de Făgăraș, este un ziar care se citește foarte bine în orașul Victoria, în anii 

trecuți știu că erau contracte în care noi foloseam serviciile lor și ei de asemenea ne 



făceau servicii nouă, menționând activitățile consiliului local, menționând activitățile 

primăriei, executivului, de asemenea tipăreau publicațile pentru licitații etc. 

În ultimul timp, nu vă întreb pentru că întrebarea ar fi dacă avem un contract, 

probabil că nu avem niciun fel de contract sau legătură, părerea mea este că ar trebui 

să ne gândim, pentru 3.000 lei/an nici nu știu cât era un contract de acest fel înainte. 

Activitatea consiliului local și a executivului este reflectată puțin,  ori oamenii 

se mai informează și de acolo, mai mult decât atât așa cum susținem celelalte 

activități care fac propagandă pozitivă orașului cum este Festivalul de Toacă, 

Festivalul de jazz, de film, etc. Nu este un capăt de țară să profităm și de această 

ocazie. Mulțumesc. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- în ceea ce privește contractul știu că nu mai 

există, dar vreau să vă amintesc că cheltuielile au fost reduse la toate capitolele 

inclusiv la capitolul publicitate unde intrau contractele cu monitorul, iar atunci când 

avem de făcut un anunț legat de o vânzare sau de altceva suntem obligați să avem 

minim trei oferte, întotdeauna se alege oferta cea mai mică, sunt ziare locale, nu este 

singurul ziar local, de la care cerem oferte și în funcție de ofertă facem publicația. 

Dl. consilier Lup Alexandru – eu am spus realitatea, este cel mai citit ziar și 

apoi am aprobat tot felul de proiecte care nu au nicio relevanță pentru orașul nostru, 

cum considerați datoria mea este să vă spun. 

D-na consilier Pasere Alexandrina – consider că este bună colaborarea  cu 

ziarul știți de ce, pentru că are o istorie în spate, lumea îl cumpără. 

D-na viceprimar Bratu Cristina- vă rog când avem bugetul să faceți 

propuneri și să suplimentați sumele, cu 3.000 lei nu poți să faci publicitate, să dai 

niște anunțuri pe care ești obligat să le dai și să alegi cea mai scumpă ofertă și nu ne 

dați lecți, că v-am explicat nu sunt bani, credeți-mă nu sunt bani, credeți că noi nu am 

vrea să dăm bani la ziar să scrie frumos de noi? 

D-na consilier Pasere Alexandrina – eu nu vă dau lecții. 

D-na viceprimar Bratu Cristina - nu ne explicați cum stau lucrurile, haideți 

să nu fim atât de naivi să  coborâm discuția atât de jos, nu vreau să te superi pe mine 

dar crede-mă că nu sunt bani, deci cu 3000 de lei pe care-i avem la buget,  noi suntem 

obligați să dăm anunțuri de vânzări și altele, nu avem bani să plătim ca să scrie bine. 

Uite dacă la parc ați dat bani scriu frumos de parc, dar de consiliul local nu o să scrie 

frumos că nu am dat bani, dați bani la buget, o să le dăm bani și o să scrie numai de 

bine. Asta este realitatea de ce vă supărați? Nu ne certați pe noi că nu dăm bani la 

preasă să scrie de bine. 

Dl. consilier Molnar Sorin – am primit sesizări pentru lucrarea de la Aleea 

Promenadă, porțiunea dintre gard și promenadă se folosește și în scopuri inadecvate 

de către anumiți cetățeni, este păcat să mergi pe promenadă și să vezi diverse 

gunoaie, cred că dacă ar fi curățată zona de pomi și vegetație ar fi descurajați.  

Dl. consilier Stînea Timotei – s-a sesizat faptul că locatarii din str. 

Chimiștilor, partea de jos a orașului doresc să se reabiliteze trotuarul, fie cu pavele fie 

cu asfalt. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – nu am planul de invertiții dar cred că este 

prinsă  lucrarea pe anul acesta. În cazul în care nu este prinsă trebuie să veniți să 

faceți propunere la buget și să spuneți de unde se iau sume și în consiliul local să se 

aprobe, noi nu putem executa lucrări de reparații și investiții dacă nu este cuprinsă în 

listă. Cred că este cuprinsă în lista de investiții dar dacă nu am lista în față, nu vreau 

să greșesc. 



Dl. consilier Stînea Timotei A doua problemă, la plata impozitelor unii 

cetățeni au fost surprinși de faptul că suma de pe contract nu corespunde cu suma 

cerută la caserie, fiind majorată cu zeci de lei și surprinderea a fost că nu li s-a adus la 

cunoștință.  

D-na viceprimar Bratu Cristina – în momentul când au ajuns la impozite și 

taxe le-au  spus că au de plătit o taxă echivalentă cu suma cuprinsă în contract iar prin 

codul fiscal, la terenul închiriat, sunt obligați să plătească și un impozit  stabilit prin 

lege care este dublu sau triplu față de taxa pe chirie. 

Dl. consilier Stînea Timotei – propun ca cetățenilor să li se aducă la 

cunoștință această modificare sau să fie făcut un act adițional la contract pentru că 

este un impozit prevăzut de lege nu prin contractul de închiriere.  

D-na viceprimar Bratu Cristina - noi prin contract nu percepem decât taxă de 

închiriere teren, impozitul aferent nu are legătură cu contractul de închiriere 

Dl. consilier Stînea Timotei – dar oamenii nu sunt informați de acest lucru. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dvs. pentru impozitul pe casă nu aveți 

contract. 

Dl. consilier Stînea Timotei – trebuie să fie o informare publică legată de 

lucrul acesta, celor care s-au prezentat la primărie li s-a spus legea codului fiscal. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – în  3 luni s-au reînoit toate contractele de 

grădini și garaje, a fost o muncă titanică, poate că omul nu a fost atent el vede că în 

contractul lui scrie 40 de lei și când merge la caserie are mai mult și întreabă de ce? I 

se spune pentru că prin codul fiscal este stabilit impozit dar oamenii sunt suspicioși.  

Dl. consilier Stînea Timotei – o altă problemă ar fi administrarea cimitirului 

aparține Parcului Industrial sau primăriei? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dvs. consiliul local printr-un contract ați 

dat Parcului Industrial să întrețină cimitirul. 
 

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

        Proiect de Hotărâre nr.1 – Cu privire la aprobarea rectificării bugetului 

Oraşului Victoria pe anul 2017. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – la rectificarea bugetului, am văzut că este 

luată în considerare documentația de la Casa de cultură, Grădinița cu program 

prelungit, Lista de investiții a primăriei, în schimb am sărit peste Clubul Sportiv 

Chimia. Noi am făcut o ședință a Consiliului de administrație a Clubului Sportiv, mai 

trebuia pentru încheierea activității sem. I suma de 7,82 mii lei, explicația cheltuirii 

sumelor respective este dată în documentele care am văzut că sunt cuprinse la 

capitolul diverse.  

Cea mai mare parte merge la echipa de fotbal fiindcă vor face finala Cupei 

României la nivel județean și se pare că la orașul Victoria și de la orientare s-a mai 

solicitat o sumă de 400 lei, un campionat de-al nostru s-a aprobat în luna martie și 2 

copii din Victoria sunt pe locuri fruntașe, respectiv o fată și un băiat, după 7 etape o 

fată era pe locul 1 și băiatul pe locul 3 și am solicitat suma pentru a participa in 10 

iunie la un concurs în Tg. Mureș. 

Pentru aceasta v-aș ruga să mai adăugăm un articol la proiectul de hotărâre, 

art.6 unde să cuprindem suma solicitată de Clubul Sportiv.  



Deci propun un amendament: introducerea unui nou articol  cu următorul 

cuprins:  

   Art. 6 - Se aprobă rectificarea  bugetului  pe anul 2017 al Clubului Sportiv 

Chimia Oras Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri 

proprii (total și pe secțiuni),   potrivit Anexei VI.  

Anexele II și III se modifica in mod corespunzător. 

Dl. consilier Smădu Octavian – supunem la vot amendamentul formulat și se 

votează cu : 

12 voturi pentru,   niciunul  împotrivă,  nicio abținere 

Dl. consilier Smădu Octavian – amendamentul a întrunit numărul necesar de 

voturi. 

Dacă mai sunt discuții? 

Dl. consilier Lup Alexandru – cu permisiunea dvs. și a d-nei viceprimar care 

a spus că nu sunt bani pentru promovarea orașului prin ziarul Monitorul, ca să vă dau 

replica există bani, nu există bunăvoință nu bani, am înțeles că din rectificarea aceea, 

din surplusul care a venit de  20,7 mii lei, se dau la Casa de Cultură 10 mii lei pentru 

că prin suma repartizată nu au fost acoperite salariile, mai rămân 10,7 mii lei și putem 

duce o sumă acolo dacă vreți. 

Dl. consilier Badea Costică – au făcut angajări suplimentare la Casa de 

Cultură pe care le trecem cu vederea și la fel spunem că într-o parte se poate și într-o 

parte nu, dacă este să judecăm cu măsuri corecte dl. Lup are dreptate chiar dacă din 

alte puncte de vedere nu sunt de acord cu dânsul dar de data aceasta sunt întru totul 

de acord trebuie să ne gândim și la această latură. 

Dl. consilier Stânea Timotei – fac un amendament  la proiectul de buget ca 

suma de 3000 lei să fie repartizată pentru încheierea unui parteneriat între consiliul 

local și ziarul monitorul. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – înainte să spuneți că dați trebuie să spuneți 

de unde? Doresc să explic cum au fost repartizate sumele și dacă nu sunteți de acord 

să faceți amendamente și să le repartizați cum doriți. 

Așa cum ați citit în referatul pentru rectificare de buget am avut nevoie de 

12.185 lei inclusiv TVA pentru a achita  la electrica tariful de racordare pentru 

întreaga lucrare care s-a făcut în oraș pentru rețeaua de monitorizare, banii aceștia -10 

mii sunt duși acolo dacă luați de acolo, avem investiția făcută și nu va funcționa 

niciodată. Iar legat de Casa de cultură, acolo într-adevăr au solicitat pentru salarii dar 

de la începutul anului se știa că nu sunt acoperite salariile și s-a hotărât ca primele 

venituri să meargă către Casa de cultură. 

D-na consilier Nițu Monica – nu erau acoperite salariile la cei care existau 

sau la cei care s-au angajat. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – posturile pe care s-au făcut angajări sunt 

cuprinse în organigramă, aceasta nu s-a modificat, posturile erau cuprinse în 

organigramă doar că erau vacante. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – activitate la casa de Cultură a fost, în afară 

de contabilă și de director era nevoie de un om care să desfășoare anumite activității, 

s-a angajat un referent, nu poți funcționa doar cu un contabil și un director. 

Dl. consilier Lup Alexandru – îmi cer scuze că mai intervin, știm din anii 

trecuți că hobiul unui coleg de-al nostru era să întrebe de acele camere pe care dvs. 

le-ați montat de vreo cinci ori. 



D-na viceprimar Bratu Cristina- nu noi, alții le-au montat, a fost un proces 

pe rol, d-na secretat vă poate explica, suntem în executare silită, nu au funcționat, nu 

funcționează. 

Dl. consilier Lup Alexandru – nu asta este important investiția este făcută de 

nu știu cît timp și acum venim și spunem că dăm bani acolo. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – dl. consilier dvs. nu ați lipsit din consiliu 

decît câteva luni probabil că în lunile în care ați lipsit s-a aprobat extinderea rețelei de 

supravechere video și aceea rețea ca să poată funcționa are nevoie de avizul de la 

electrica pentru că funcționează pe stâlpii lor și  curentul lor, am făcut documentația 

și este necesar să achităm 12.185 lei pentru obținerea avizului, e păcat de investiția 

care am făcut-o cu extinderea rețelei, pentru că la nivelul orașului a crescut din păcate 

infracționalitatea. 

Dacă doriți să faceți amendament pentru publicitate să spuneți de unde îi luați. 

Dl. consilier Lup Alexandru – de la cei 10,7 mii lei 

D-na viceprimar Bratu Cristina – sunt dusi pentru plata avizului de 

racordare dacă îi luați de acolo nu o să funcționeze camerele, mă abțin să spun să 

luați de la sistemul de monitorizare care contribuie la ordinea și liniștea publică și să 

dăm la un ziar să scrie de bine de noi. 

Dl. consilier Stînea Timotei – ordinea și liniștea publică lasă de dorit 

D-na viceprimar Bratu Cristina – tocmai, nu o luați personal, eu vorbesc la 

modul general și noi am fi mai liniștiți dacă am avea bani să dăm la ziar. 

Dl. consilier badea Costică – este adevărat că s-a prelungit contractul cu paza 

pe 4 ani? 

D-na viceprimar Bratu Cristina –nu este adevărat, nu avem contracte pe 4 

ani, vă putem face o informare cînd expiră dar nu este pe 4 ani 

Dl. consilier Stînea Timotei – mă refer la ordinea și liniștea publică, problema 

infracționalității care este destul de ridicată așa cum ați menționat, din moment ce 

există o firmă cu care noi avem niște contracte, întebarea mea este care sunt 

responsabilitățile firmei pentru daunele care se produc din cauza faptului că nu 

supravechează ceea ce se întâmplă în oraș. Legați lucrurile doar de faptul că nu sunt 

camere de supraveghere sau și de acest lucru? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vă spun că s-a realizat o investiție iar dacă 

nu achităm taxa de racordare aceea investiție nu va funcționa și nu este matur din 

partea noastră să facem o investiție și să-o lăsăm să stea pe stâlpi fără să o putem 

folosi pentru că dacă achităm taxa electrica ne dă avizul și a pornit monitorizarea pe 

oraș. 

Dl. consilier Stînea Timotei – credeți că acest lucru va scădea 

infracționalitatea? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – în mod sigur că sunt monitorizate intrările, 

școlile, intersecțile, în mod sigur se vor întâmpla și lucruri pozitive. 

Dl. consilier Stînea Timotei – daunele pe care le-au suferit proprietarii 

mașinilor și apartamentelor devastate de cine vor fi suportate? 

D-na viceprimar Bratu Cristina – de cei care le-au săvârșit, de părinți în 

cazul minorilor 

Dl. consilier Stînea Timotei – firma de pază nu are responsabilitate? 

Dl. consilier Lup Alexandru – au responsabilitate să stea în fața clubului, 

acum sunt 2 firme. 



D-na viceprimar Bratu Cristina – e o parcare publică nu sunt ai noștrii e o 

mașină de intervenție, nu este mașina pe care o plătește primăria, să nu înțelegeți 

greșit, sunt firme de pază și protecție care au contracte în oraș, cu instituții, cu firme 

și care au mașină de intervenție și stau în zona centrală asteptând să fie solicitați. 

Dl. consilier Stînea Timotei – să votăm cele două amendamente. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – vă rog frumos, dl. consilier înainte să 

votați să spuneți de unde luați banii? Nu puteți să propuneți 3000 lei fără să spuneți 

de unde îi luați. Vă rog să spuneți îi luam de acolo... să se știe. 

Dl. consilier Stînea Timotei – să spună cei care administrează bugetul și 

cunosc mult mai bine decât mine, decât noi situația financiară, ar putea spune se 

poate sau nu se poate. Ne dați un răspuns avizat în funcie de posibilitate. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – un răspuns avizat este că cei 12 mii pe care 

vreți să-i luați sunt necesari pentru aceea investiție, dacă v-ați uitat noi vrem să 

actualizăm niște proiecte pentru a fi depuse la ministerul dezvoltării și am diminuat 

alte investiții ca să putem actualiza acele proiecte pentru că nu sunt bani, dacă aveam 

bani nu diminuam alte investiții pentru a putea face celelalte, să acualizăm proiectele 

pentru minister. Dacă dvs. identificați o sursă și spuneți de aici luăm 3000 îi supuneți 

la vot, dar nu puteți spune dăm 3000 fără să spuneți de unde îi luăm. 

Dl. consilier Stînea Timotei – bine îmi retrag amendamentul cu specificarea 

faptului că trebuie urmărit acest aspect, dacă sunt bani care să poată fi folosiți și în 

acest domeniu și în celelalte. 

Dl. consilier Lup Alexandru – atunci banii aceia de ce i-ați trecut la capitolul 

locuințe, mi-a explicat d-na Cîrțoroșan dar nu mi-a explicat cum spuneți dvs. 

D-na Cîrțoroșan Cristina – capitolul se numește Locunțe, servicii și 

dezvoltare, este un capitol centralizator unde intră mai multe sub capitole, intră și 

capitolul locuințe dar cei 12 mii cu care am venit suplimentar intră la dezvoltare. 

Dl. consilier Lup Alexandru- trebuia scris acolo. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – scrie . 

D-na consilier Nițu Monica – unde că noi am tot citit și nu am găsit. 

D-na viceprimar Bratu Cristina –la documentele pe care le aveți este o 

propunere de rectificare făcută de biroul tehnic care spune: la capitolul 702 bunuri și 

servicii se introduce lucrarea pentru racordarea instalației de utilizare de la locul de 

consum la rețeaua electrică a utilizatorului, poate că trebuia să zică instalație de 

monitorizare. 

D-na consilier Nițu Monica – eu nu am văzut așa ceva în dosarele noastre. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – este la dosar, tot dosarul îl  scaneaz și 

trimit pe email și pe suport de hârtie în copie xerox la comisii, tot ce am la dosarul de 

ședință îl aveți și dvs. nu se poate să nu aveți. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – mai este și referatul biroului financiar 

legat de toată rectificarea, sunt 2 referate făcute de biroul tehnic. Deci s-a găsit. 

Dl. consilier Lup Alexandru – suntem de acord cu punctul de vedere 

exprimat de dl. consilier să rămână în atenția dvs. acest lucru. 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

amendamentul formulat și se adoptă  cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o  

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 60 

 

Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea radierii din CF 100128  Victoria 

nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 a dreptului de administrare operativă înscris în 



favorul Consiliului Local Victoria şi atestarea apartenenţei terenului de 267 mp 

înscris în CF 100128 Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 la domeniul privat 

al Or.Victoria. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr.61  

 

Proiect de Hotărâre nr.3 – Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

terenului de 195 mp, situat în str.Salcâmilor nr.8, înscris în CF 100334 

nr.topo/nr.cad.100334 şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din 

proprietatea  privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă”. 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 62. 

 

Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de închiriere nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi 

dr.Orăşteanu Florin, pentru spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea 

art.3 Cap.III – Termenul de închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru o 

perioadă de 2 ani. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

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

abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 63. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 5– Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare şi primă înscriere pentru 2 (două) loturi de teren în suprafaţă de 2.294 

mp şi 1.940 mp, din suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp (2.478.667 mp) din CF 100051 

Victoria teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, pentru executia lucrărilor 

de amenajare Alee de promenadă.   

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr.64.  

 

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

naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C 



Drăgușanu” Victoria, Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița cu Program 

Prelungit  nr.1 Victoria. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 
 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţineri, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 65. 

 

Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei  

Drăgoi Monica- Marcela. 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

Dl. consilier Smădu Octavian – vă rog să faceți propuneri pentru proiectul 

nr.7. 

Dl. consilier Badea Costică – am citit aceea informare a biroului de asistență 

socială și este total nelămurit sunt niște date care nu sunt cuprinse în aceea anchetă 

socială, nu scrie dacă are soț sau copii, scrie de sora persoanei, de ce nu s-a dus la un 

spital din România? 

Dl. consilier Smădu Octavian – am înțeles că, pe drum, la întoarcere a suferit. 

Dl. consilier Badea Costică – este pe urgență nu știu de ce trebuie să dăm noi 

bani, fiind pe urgență se decontează. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – de fapt, a fost plecată în Olanda la fata ei, 

nu are copii în țară, beneficia de ajutor social, în momentul în care a plecat a întrerupt 

ajutorul social, la fată s-a simțit rău neavând asigurare medicală, s-a pus pe autocar să 

vină acasă, prin Germani i s-a făcut rău au dus-o la spital, de acolo le-au spus că 

trebuie să plătească spitalizarea. Au sunat disperați la Victoria să vadă dacă este 

asigurată, din buzunarul nostru am plătit asigurarea 2 luni, am trimis chitanțele la 

casa județeană și prin colaborare cu cei  din Germania nu a mai plătit spitalizarea. 

Din Germania au trimis-o la spital în România, la Sibiu nu au ținut-o nicio zi și 

au trimis-o acasă, nu are venituri este in situația descrisă și are nevoie de susținere 

financiară pentru situația în care se află. 

Dl. consilier Lup Alexandru – recunosc că povestea d-nei viceprimar este 

foarte frumoasă și noi la ședința de comisie am considerat că nu sunt suficiente acte 

ca să ne pronunțăm și chiar dacă astăzi este o zi de sărbătoare și ar trebui să fim 

îngăduitori totuși parcă suntem prea largi la mână, sunt de acord să ajutăm oameni 

care sunt săraci și neputincioși dar în niște limite. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – eu o să fac o propunere pentru d-na Drăgoi 

pentru că cunosc situația este o femeie care a trăit din ajutorul social, nu are venit și 

propun să acordăm suma de 1000 lei; 

D-na consilier Pasere Alexandrina–sunt de acord, dar aici scrie: acordarea 

unui ajutor financiar fiindu-mi necesar la acoperirea asigurării de sănătate plătită din 

bunăvoința unor persoane, pentru traducerea actelor medicale și asigurarea nevoilor 

zilnice de hrană, dar când se termină banii ce face? 

D-na secretar Tocoaie Gabriela – trebuie să traducă actele medicale 

pentru a putea să fie prinsă în evidența unui medic oncolog, care să permită inscrierea 



în programul Hospice și să poată obține încadrarea în grad de handicap, fără 

traducerea actelor medicale nu poate face dovada că a fost operată în Germania. 

Dl. consilier Smădu Octavian - supunem la vot propunerea făcută și se 

votează cu : 

- 11 voturi pentru, 0 voturi impotrivă, o abținere 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu 

propunerea făcută și se adoptă  cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o  abţinere, 

devenind Hotărârea Consiliului Local  nr. 66. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 8– Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  

fondului locativ de stat din Or.Victoria – domeniul  privat.  
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

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

 
 

 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere,  devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 67. 

 

Proiect de Hotărâre nr. 9– Cu privire la aprobarea radierii din  CF 100263 Victoria 

nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/48, nr.cad.69 a dreptului de de 

folosinţă gratuit pe durata existenţei locuinţei înscris în favorul lui Gatea Florin 
 

 Inițiator: Primar Cristian Gheorghe. 

Dl. consilier Badea Costică – fără avize. 

D-na secretară Tocoaie Gabriela – conform regulamentului în cazul în care 

se suplimentează ordinea de zi cu un proiect se poate cere o pauză și se acordă 

avizele în cadrul ședinței. 
 

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

cu 12 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio  abţinere,  devenind Hotărârea 

Consiliului Local  nr. 68. 

 

 

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

1. Adresa Casei de Cultură Victoria nr. 109/17.05.2017, prin care solicită 

suplimentare sume din bugetul local. 

Se va avea în vedere la următoarea rectificare. 

 

2.    Adresa Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” nr. 1564/17.05.2017, prin 

care solicită sprijin financiar pentru extinderea instalației electrice în vederea 

înființării unui laborator de informatică. 

Se va avea în vedere la următoarea rectificare. 

 

3.   Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria nr.344/17.05.2017, prin 

care solicită suplimentarea sume din bugetul local. 



S-a făcut amendament la proiectul privind rectificarea bugetului. 

 

4.  Adresa Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” nr. 925/10.05.2017, 

prin care solicită suplimentarea bugetului local cu suma de 7000 lei necesară pentru 

plata burselor sociale pentru elevii din mediu rural aferente semestrului II al anului 

școlar 2016/2017. 

          Se va avea în vedere la următoarea rectificare. 

 

Dl. consilier Smădu Octavian - dacă nu mai sunt alte intervenții, vă 

mulțumesc de participare și declar închisă ședința ordinară de astăzi. 
 

 

 

 

 

 

 

     PREȘEDINTE                                                       SECRETAR, 

          SMĂDU OCTAVIAN                                         TOCOAIE GABRIELA 

  
 

 


