
     
 

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  165   din 02.11.2020 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 
 
 

 

 

         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 24.09.2020, 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 

 

ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 



 

 

 

                                                                       
 

 

 

                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 24.09.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local 

Victoria. 

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

vom începe ședința  ordinară de astăzi, din totalul de 15 consilieri sunt prezenti un nr. 

de 12 consilieri, avem două cereri pentru concediu si un consilier urmează să 

sosească.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.421/17.09.2020 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. 
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ORAŞUL   VICTORIA 
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    (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. 

    (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 – conform regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local președintele lunii septembrie este d-na consilier Saftiuc 

Adriana. 

D-na secretar Cioca Gabriela - doamna Saftiuc Adriana este invitat să preia 

conducerea ședinței. 
 

D-na. consilier Saftiuc Adriana –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că s-a transmis  proiectul de hotărâre - cu privire la aprobarea 

procesului verbal al sedintei extraordinare din 21.09.2020, pentru a fi introdus pe 

ordinea de zi a ședinței ,vom supune la vot mai întâi această suplimentare. 

Se supune la vot și se votează cu 11 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

D-na consilier Saftiuc Adriana - supun la vot ordinea de zi cu modificarea 

făcută   și se votează cu 12 pentru, unul împotrivă, nicio abținere. 

D-na consilier Saftiuc Adriana- se trece la punctul I al ordinii de zi întrebări 

și interpelări. 

Dacă nu sunt, vom trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri. 

 

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

ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 24.09.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.146  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria din data de 27.08.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 10 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.147  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 



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.148  .   

 

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

adiţional la contractul de comodat  Nr.1877/11RC/02.03.2011 încheiat între Orașul 

Victoria și Serviciul de Ambulanță Județean Brașov, cu privire  la modificarea art.3.1 

Cap.3 –obiectul contractul și a art.4.1- Cap.4- durata contractului. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.149  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie 

directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 31 mp, 

situată în str.Oltului nr.42A cu destinaţia “extindere construcție magazin” la cererea 

proprietarului. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.150  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  constituirea unui drept de superficie 

directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei pentru  suprafaţa  de 348 mp, 

situată în str.George Coșbuc cu destinaţia “extindere construcție” la cererea 

proprietarului. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.151  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la  aprobarea  întocmirii documentației 

cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 511 mp și a unui 

raport de evaluare a terenului de 511 mp de către un evaluator autorizat ANEVAR 

pentru stabilirea prețului de vânzare prin licitaţie publică a terenului de 511 mp, situat 

în str.Tineretului nr.1 Or.Victoria. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.152  .   



 

Proiect de Hotărâre nr.8  - Cu privire la  aprobarea  încheierii unui act adițional la 

contractul de superficie directă cu titlu gratuit nr.19545/216RC/23.12.2019  cu privire 

la modificarea Cap.I- părțile contractante, art.1 alin.1 – Cap.II-obiectul contractului 

de superficie cu titlu gratuit și a art.7 alin.4 lit. ”a” Cap.VII- Obligațiile părților – 

obligațiile superficiarului. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.153  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.9  - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Burdulea Maria. 

 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

Dl. consilier Urdea Gheorghe – consider că nu este  momentul să acordăm 

ajutoare deoarece pot fi catalogate ca propagandă electorală și mai ales că nu este o 

situație de urgență propun amânarea proiectului. 

Dl. consilier Stanea Daniel- eu nu consider așa, uitați-vă că nu are venituri, 

are ajutor social doar. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- s-a făcut o propunere care trebuie notată, dvs. 

faceți altă propunere care se supune la vot, aceasta este procedura. 

Dl. consilier Stanea Daniel – propun un ajutor de 1000 lei. 

D-na secretar Cioca Gabriela – dacă nu mai sunt alte amendamente sau 

propuneri, supunem la vot prima propunere. 

Se votează cu 7 voturi pentru, 4 abțineri și 1 împotrivă. 

Având în vedere că nu s-a întrunit un număr de 8 voturi, vom trece la cea de a 

doua propunere. 

Dl. consilier Miclea Ioan – consider că trebuie o majoritate simplă. 

D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere că este vorba de o sumă de 

bani se poate lega de buget. 

Dl. primar Cristian Gheorghe - și eu susțin ceea ce spune doamna secretar, 

trebuie să fie 8 voturi. 

D-na secretar Cioca Gabriela- supunem la vot a doua propunere: 

Se votează cu 3 voturi pentru, 7 abțineri și 2 împotrivă. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – având în vedere că nici a doua propunere nu 

întrunește numărul necesar de voturi, proiectul se respinge. 

  

Proiect de Hotărâre nr.10  - Cu privire la aprobarea  încheierii unui act 

adiţional la contractul de comodat nr.12587/144RC/03.11.2015  încheiat între 

Or.Victoria şi Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”, având ca obiect darea în folosinţă 

gratuită a bunului din domeniul privat, microbuz marca OPEL MOVANO cu 

destinaţia “Transport Şcolar”, privind modificarea art.4.1  Cap.4 – Durata 

contractului 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.154  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.11  - Cu privire la completarea listei cu inventarul 

domeniului public al Or.Victoria cu bunuri rezultate în urma lucrărilor executate, 

precum și majorarea valorii unor bunuri existente cu valoarea lucrărilor executate. 

 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.155  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.12  - Cu privire la modificarea Anexei II cuprinsă la 

art.1 din  HCL nr. 118/30.07.2020 privind aprobarea organigramei și  a statului 

de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului  Or. Victoria.  

 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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.156  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru 

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

Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” 

 

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, 3 abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.157  .   

 

Proiect de Hotărâre nr.14 - Cu privire la aprobarea procesului verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 07.09.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

Avizele comisiilor : favorabil 

 

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

cu 11 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.158  .   



 

Diverse: 

 

1. Plângerea formulată de către d-na Timoftă Alina și dl. Timoftă Bogdan, cu 

domiciliul în str. Chimiștilor, nr.5, înregistrată cu nr. 11651/01.09.2020, privind 

problemele pe care le întâmpină legat de inundația locuințe, datorită canalizării 

orașului. 

Dl. consilier Badea Costică – domnul primar ce solutie ne dă. 

Dl. primar Cristian Gheorghe – concluzia mea este următoarea, datorită ploilor 

din primăvară,  care au creeat multe probleme in toate localitățiile din țară, la acel 

moment nu am stiut că și canalizarea școlii  generale este racordată la canalizarea de 

pluviale a orașului. S-a făcut și o prospecție a canalizării cu camera, s-a constatat că 

este un dop care optura scurgerea apelor și s-a intervenit. Problema este rezolvată 

partial pentru că oameni cer altă canalizare, le-am explicat că atunci când s-au 

construit casele pe str. Chimiștilor aveau un teren de 250 mp. Prin ordin al prefectului 

le-a mai fost acordată o suprafată de teren și acum canalizarea trece prin curtile lor. 

Pentru a putea interveni este nevoie de acordul fiecărui proprietar. 

Având în vedere diferenta de teren, fată de drum, singura solutie viabilă este 

schimbarea dimensiunii tuburilor de canalizare, dar repet că acest lucru se poate 

realiza cu acordul lor. 

 

      2.Raportul de activitate al SAM –servicii medicale SRL, pentru anul 2019 și 

sem.I al anului 2020. 

Dl. consilier Badea Costică – Am participat la consiliul de administrație al 

spitalului și cea mai mare problemă este că se face presiune pe conducerea spitalului 

pentru cresterea salarilor având în vedere că la structurile de stat salariile sunt mai 

mari. Și se caută soluții pentru a se face economie pentru incălzirea spitalului 

deoarece costurile sunt foarte mari. 

D-na consilier Saftiuc Adriana – pe această zonă am dorit să vin și eu cu o 

plângere, nu știu ce ardeau zilele astea dar degaja un miros foarte urât. 

Dl. consilier Badea Costică – ard cărbune și cărbunele degajă mirosul. 

Dl. primar Cristian Gheorghe- eu doresc să vă aduc mulțumiri pentru fiecare 

în parte, pentru activitatea depusă în acești 4 ani, consider că am avut o colaborare 

care a fost în sprijinul cetățenilor, cu proiecte aplicate pentru comunitate. Vă 

multumesc! 

D-na consilier Saftiuc Adrian – urez succes tuturor candidaților și putere de 

muncă. 

Având în vedere epuizarea ordinii de zi se declara ședința închisă. 

 

 

 

 

 

 

               PREȘEDINTE,                                 SECRETAR GENERAL, 

SAFTIUC ADRIANA-IOANA                 CIOCA GABRIELA-LENUȚA 

 
 


