
 

     
 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  166  din 02.11.2020 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 19.10.2020 
 
 

 

 
 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

02.11.2020. 

            Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  

57/2019- Codul Administrativ.   

         În temeiul art.139 alin.2 din OU 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 19.10.2020, conform anexei. 

Art.2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al 

ședinței la sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se 

însărcinează secretarul general al orașului Victoria. 
 

 

 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

                   Bratu Cristina                                                             Cioca Gabriela-Lenuța 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :15 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 1  abținere    0  împotriva 
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                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 19.10.2020 cu ocazia sedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  extraordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti 

un nr. de 9 consilieri, ceea ce înseamnă că ședința este statutară. 

Ședința extraordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.465/19.10.2020 iar 

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

http//www.primaria.victoria.ro. 

Conform art.228 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul 

IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să 

se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului 

administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, 

care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor 

al unei obligaţii; 

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau 

de la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care 

a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una 

dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 

consiliului local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la 

adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în 

procesul-verbal al şedinţei. 

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai 

este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la 

care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu 

încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 

176/2010, cu modificările şi completările ulterioare. 
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    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie 

privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu 

diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 
 

D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere regulamentul consiliului 

local vă rog sa faceti propuneri pentru președintele acestei ședințe. 

 Dl. consilier Miclea Ioan – o propun pe doamna Cristina Bratu. 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 9 pentru, niciunul 

împotrivă, nicio abținere.  

D-na secretar Cioca Gabriela – doamna Cristina Bratu este invitată să preia 

ședința. 

D-na viceprimar Cristina Bratu - Buna ziua,  în primul rând vă mulțumesc 

că ati dat curs invitației pentru ședința de astăzi, urgența a apărut datorită termenelor 

scurte pentru proiectul «REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE 

APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU VICTORIA» respectiv 

28.10, până la această dată trebuie să transmitem documentele și prezentarea Deciziei 

Curtii de Conturi consiliului local, în termen de 10 zile.  

 

Si începem cu supunerea la vot a proiectului de hotărâre privind aprobarea 

ordinii de zi. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 19.10.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.159.   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea proiectului «REABILITAREA 

CORPURILOR ȘCOLII GENERALE APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. 

DRĂGUȘANU VICTORIA» și a cheltuielilor legate de proiect.  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- Se aprobă proiectul «REABILITAREA 

CORPURILOR ȘCOLII GENERALE APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. 

DRĂGUȘANU VICTORIA» în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 

Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, propritatea de investiții 10.1, nr. 

apelului de proiecte POR/317/10/1. 

           - valoarea totală a proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII 

GENERALE APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU VICTORIA», 

în cuantum de 8.714.810,25 lei (inclusiv TVA) din care valoarea total eligibilă este 

de 8.714.810,25 lei și valoarea totală neeligibilă de 0 lei. 

            - contribuția proprie în proiect a UAT Orasul Victoria,  reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 174.296,20 lei, reprezentând cofinanțarea 



proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE 

APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU VICTORIA». 

            - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului «REABILITAREA CORPURILOR ȘCOLII GENERALE 

APARȚINÂND LICEU TEORETIC I.C. DRĂGUȘANU VICTORIA», pentru 

implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local. 

           - Se vor asigurarea toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale. 

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

cu 9 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea 

Consiliului Local nr.160.   

 

3. Decizia nr.26/30.09.2020- emisa de Camera de conturi in urma dessfășurării 

activității de audit financiar. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – după cum vedeti în principal controlul a 

ieșit bine, au fost 4 măsuri lăsate, dintre care pe control intern managerial câteva 

neconcordanțe, apoi pe încheierea unor contracte cu obiect dezmembrare de teren, 

care în opinia Curtii de conturi trebuiau încheiate cu persoana fizică autorizate, apoi 

urmărirea unor autorizații care au ajuns la final și nu au fost urmărite și recuperarea 

sumelor reprezentand tichete de vacantă acordate personalului cu timp partial. 

D-na secretar Cioca Gabriela – tot la capitolul tichete de vacantă s-a dispus 

recuperarea sumelor pentru 5 funcționari publici, printre care sunt și eu datorită 

faptului că in luna in care s-au acordat tichetele valoarea acestora cumulat cu salariul 

au depășit veniturile viceprimarului. 

Deși valoare tichetelor împărtită la 12 luni nu depășește venitul viceprimarului, 

pe motivul că nu este specificat in lege acest lucru au lăsat măsura respectivă, care va 

fi contestată. 

 S-a luat la cunoștință. 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- se constată încheierea ședinței. 

 

 

 

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR GENERAL 

           BRATU CRISTINA                                                     CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
 


