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PROCES VERBAL
Încheiat azi 26.11.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local
Victoria.
D-na secretar Cioca Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea
dumneavoastră vom începe ședința ordinară de astăzi și constatăm prezenta
tuturor consilierilor.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.562/20.11.2020 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.
(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 noiembrie este d-na consilier
Bratu Cristina.
D-na consilier Bratu Cristina – constatăm că avem o suplimentare cu
două proiecte respectiv:
Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la organizarea de către Consiliul
Local Victoria a manifestărilor dedicate Săbătorilor de iarnă.
Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la rectificarea bugetului orașului
Victoria.
Înainte să aprobăm suplimentarea cu cele două proiecte aș dori să întreb
pe doamna primar care este urgența?
D-na primar Bertea Camelia – în primul rând pentru proiectul privind
organizarea sărbătorilor de iarnă vă supun spre aprobare suma de 20.000 lei,
care este prevăzută în buget. Ne-am gândit, dacă și dvs. sunteți de accord ca
această sumă să meargă la copilași, începând cu cei de la grădiniță și sfârșind cu
cei de la ciclul gimnazial, care să primească ceva dulciuri, așa cum au primit și
anul trecut sau cum considerași că este necesar.
Iar pentru al doilea proiect cu privire la rectificarea bugetară, avem o
solicitare de la Colegiul Tehnic și Liceul Teoretic, pentru modificări în cadrul
capitolelor, bani există și de asemenea, mai sunt sume din vânzări și de la taxa
de salubrizare care trebuie cuprinși.
D-na consilier Bratu Cristina – supun spre aprobare suplimentarea
ordinii de zi cu cele două proiecte.
Cine este pentru: 15 pentru, nicio abținere, niciunul împotrivă.
D-na consilier Bratu Cristina-supun spre aprobare ordinea de zi.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.170 .
D-na consilier Bratu Cristina- trecem la punctul privind întrebări și
interpelări, dacă sunt discuții? Nefiind discuții vom trece la dezbaterea și
aprobarea proiectelor de hotărâri.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea procesului verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 29.10.2020
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.171 .
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea procesului verbal al
ședinței extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 02.11.2020
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.172 .
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de
teren de 300 mp situată în str.Narciselor nr.8 atribuită în folosinţă gratuită către
d-na Agheorghiesei Elena Alina( născută Onia) pentru construcţia unei locuinţe
proprietate personală, în condițiile prevăzute de art.8.1 lit.”h” din Contractul de
comodat nr.14594/310RC/04.09.2017
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.173 .
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la repartizarea spaţiului
situat în Or.Victoria str.Stadionului nr.12/12 cu destinaţia sediu de partid, cu
plata chiriei aferente în condiţiile prevăzute de lege.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – aș avea de făcut o observație, pentru
toate chiriile este prevăzut un termen de închiriere, pentru acesta nu este
prevăzut.
Propun un amendament: să fie prevăzut termenul de 5 ani, cu posibilitatea
de prelungire prin act additional.
Se supune la vot amendamentul și se votează cu :14 pentru, o abținere,
niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 14 voturi pentru, niciunul împotrivă, o abţinere, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.174 .
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de locațiune nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între
Oraşul Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.8
Cap.IV- chiria și modalități de plată și completarea Anexei nr.1-mijloace fixe
domeniul privat.

Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.175 .
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul de locațiune nr.1824/01.02.2019 încheiat între Oraşul
Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea art.10 Cap.IV –
Durata contractului
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.176 .
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a valorilor
euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul
public şi domeniul privat al Or.Victoria, pentru înregistrarea în evidenţele
contabile.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.177 .
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a
preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului
ocupat cu reţelele de comunicaţii electronice.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.178 .
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la stabilirea chiriilor pentru
spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru anul 2021.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.179 .

Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea pentru anul 2021 a
nivelurilor tarifelor percepute în cazul închirierilor de terenuri proprietate
publică şi privată ale Or.Victoria, altele decât cele prevăzute în Legea 227/2009codul fiscal
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.180 .
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la
apa potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.181 .
Dl. Consilier Stoian Nicolae – prețul la apă în orașul Victoria comparativ
cu alte orașe este relativ mic, m-am interesat de situația financiară a societăți și
nu au resurse financiare.
D-na consilier Bratu Cristina- în ceea ce privește Parcul Industial,
societatea despre care vorbiți, știți că este o societate aflată în subordinea
consiliului local. Consiliul local este cel care analizează și abrobă bugetul
acesteia, dacă considerați că prețul este mic și este necesar să se majoreze prețul,
ei pot să fundamenteze majorarea și să ceară avizul ANRSC-ului. Până acum
politica in consiliul local a fost să nu se majoreze prețurile.
Dacă acum considerați că societatea este in criză economică și se justifică
prețurile pot fi majorate
Dl. consilier Stoian Nicolae- la această oră societatea încasează foarte
puțin, de fapt este subfinanțată, nu au utilaje, nu pot să-și desfășoare activitatea,
aceasta este problema pe care o are.
Dl. consilier Bîrsan Ioan – să fim sinceri ar fi trebuit să solicităm
insolvența, dacă s-ar face un audi financiar aceasta ar fi concluzia.
Dl. consilier Stoian Nicolae- ca să poată funcționa sănătos ar trebui să
mărim prețurile la apă.
Dl. consilier Ștefan Iulian – nu cred că doar prețul mărit ar fi singura
soluție a acestei societăți, ar trebui să găsim și alte soluții. Într-adevăr insolvența
și restructurarea societății ar fi mult mai bună decât mărirea prețului apei. Să se
mărească și prețul dar să ne gândim și la situația financiară a locuitorilor
orașului.
Nu cred că a fost un alt motiv pentru care prețul a fost ținut mic, doar
pentru beneficiarii acestui serviciu, cetățenii orașului.

D-na consilier Bratu Cristina- până la această data ne dăm cu părerea,
nu avem cifre exacte pe care să le analizăm, societatea a funcționat, oamenii șiau luat salariile lună de lună. Într-adevăr există deficient dar cred că ei trebuie să
vină, pentru anul viitor cu un necesar, care ar fi investițiile, care ar fi reparațiile,
să facem o analiză pe buget. Cu părerea ne-am dat și până acum, că serviciul ar
trebui îmbunătățit dar politica a fost să păstrăm prețul mic pentru populație.
Dl. consilier Bîrsan Ioan- în primul rând trebuie construit un buget, din
informațiile pe care le am, stau prost.
D-na consilier Bratu Cristina- putem merge pe informații oficiale, să
solicităm prezentarea bugetului, să vedem cum încheie exercițiul financiar și
apoi să vedem cum construim bugetul și acest lucru îl vom face intr-o ședință
AGA nu în ședința consiliului local. La acest moment majorarea se datorează
celor care ne vând apa și care și-au majorat prețul.
Dl. consilier Stoian Nicolae- cei 10 bănuți este o sumă infimă, dar modul
de ați impune acest lucru fiind singura sursă de apă, dacă vrei bine dacă nu asta
este, nu este în regulă.
Dl. consilier Ștefan Iulian- am avut-o și am vândut-o.
D-na consilier Bratu Cristina- nu s-a vândut și nu a fost nici a orașului
ca să poată fi cedată. Societatea Viromet a fost cea care a avut captările, de fapt
ea a fost cea care a creeat orașul. La momentul privatizării tot ce a fost de
utilitate publică a fost cedat acelor uat-uri pe raza cărora au fost cuprinse
bunurile, respective stația de tratare a fost data comunei Ucea, dar Virometul a
cedat-o nu orașul.
De-a lungul timpului s-au căutat alternative pentru o sursă de apă, dar
singura ar fi fost Virometul care a considerat că nu poate să asigure sursa de apă
întregului oraș deoarece nu avea capacitatea de a trata apa.
Au rămas cei de la Ucea ca fiind singura alternativă dar ei nu pot veni să
practice o politică abuzivă, ei vin cu prețuri avizate de ANRSC, deci există un
control asupra prețurilor.
Dl. consilier Stoian Nicolae- dacă este să comparăm situația celor două
societăți, AROMAPA a mărit foarte simplu prețul.
D-na consilier Bratu Cristina- și noi putem face acest lucru, dar trebuie
să fundamentăm acest preț, spre exemplu s-a solicitat anul trecut la ANRSC
ridicarea prețului la canalizare și deoarece au consideart că nu este solicitarea
fundamentată nu a fost aprobat.
Dl. consilier Stoian Nicolae- eu am văzut condițiile în care lucrează
acești oameni, nu au utilaje, nu au nimic, iar serviciile sunt la fel.
Dl. consilier Ștefan Iulian- nu ai cu ce să faci un serviciu când nu ai cu
ce să lucrezi.
D-na consilier Bratu Cristina- societatea a rămas pentru că dacă ne-am
fi îndreptat către un operator regional, care ar fi putut să acceseze fonduri și să
dezvolte serviciul, prețul s-ar fi dublat, spre exemplu la Făgăraș prețul este
dublu.
Dl. consilier Stoian Nicolae- dacă aveam captarea puteam să facem si
operator regional.
D-na consilier Bratu Cristina- a fi operator regional presupune mai mult
decât 2 uat-uri, iar acest lucru nu se poate realiza din bugetele locale decât dacă

mărești prețul sau apelezi la surse externe, ori ca să fi eligibil trebuie să fi
operator regionat.Operatorul de la Sibiu care are toată zona are prețul dublu fată
de noi.
Dl. consilier Stoian Nicolae- problema va fi canalizarea de aici în colo.
D-na consilier Bratu Cristina- pentru canalizare s-au făcut investiții atît
din bugetul local cât și din concesionarea serviciului, de către Carmolimp.
Pe partea de canalizare, au fost obligatii pe care nu le-a mai îndeplinit
deoarece a renunțat la concesiune și a predate serviciul de apă și acolo unde a
fost necesar s-a intervenit punctual.
A fost un proiect în primărie în idea de a se accesa fonduri, dar din 2012
nu au fost fonduri pe partea de apă canal.
Aici trebuie gândită o strategie deoarece cei de la Parcul Industrial nu au
obligatia să facă investiții, acestea revin consiliului local tocmai pentru a puta
păstra prețul apei.
Dl. consilier Bîrsan Ioan– ca să-i putem susține trebuie să le creștem
capitalul social.
D-na consilier Bratu Cristina- aceste aspect trebuie analizate într-o
ședință AGA.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – prin contractual de management
administratorul a avut obligatia de a reduce pierderile, acesta a fost indeplinit
dar în schimb la gradul de colectare e puțin, undeva la 80%.
D-na primar Bertea Camelia – a crescut și gradul de colectare, față de
anul trecut, dar problema este că serviciile către populație sunt de natură proastă,
nu în sensul că nu și-ar da silința dar atâta timp cât nu au cu ce să intervină nu
pot oferi astfel de servicii.
Noi, de când suntem, ne-am confruntat în ultimile 2 săptămâni cu niște
situații paradoxale, cu surpări de canale care au avut loc pe lângă blocuri, unde
nu am avut utilaje cu care să intervenim și a trebuit să apelăm la alții să ne ajute.
Canalizarea este de zeci de ani, cu problem mari și aici trebuie găsită soluția.
Soluția nu este neapărat scumpirea apei și trebuie discutată în AGA,
soluții viabile și de viitor astfel încât să oferim servicii de calitate cetățenilor că
de fapt acesta este scopul nostrum, după care trebuie să ne gândim și la celelalte.
Nu mai putem merge ca și până acum, cu servicii de proastă calitate,
prețuri mici, etc. sunt lucruri care merg în lanț și dacă le lăsăm să se perpetueze
așa nu ajungem la un rezultat bun și asta va trebui să facem , cu toții în AGA.
Nu au fost cuprinse la investiți și nici la reparați pentru că nici dânși nu au
știut, sunt lucruri care apar pur și simplu, nu ai de unde să ști unde are loc o
alunecare de teren, unde se strică un canal, iar dacă nu sunt bani cuprinși nu îi
putem ajuta, deci sunt lucruri care nu sunt corelate foarte bine.
D-na consilier Bratu Cristina – aceste problem au fost in fiecare an dar
acolo unde au apărut probleme s-au cuprins in lista de investiții pe anul în curs,
sau următor, s-au făcut proiecte s-au înlocuit tronsoanele, dacă a fost necesar s-a
proiectat o canalizare nouă, s-au găsit soluții.
Dl. consilier Stoian Nicolae – bani nu rămân la ei deoarece ei nu au cu se
să intervină și banii se duc la terți.Trebuie să ințelegem o data pentru totdeauna,
că la servicii bune trebuie să ai și prețuri bune.

D-na consilier Bratu Cristina- la ora acesata rețeaua de apă este in
regulă iar rețeaua de canalizare este cu problem, dar nu numai.
Dl. consilier Cățănaș Cosmin – o soluție pentru inbunătățirea serviciului
ar fi constituirea asociațiilor de locatari pentru fiecare locuitor din Victoria,
pentru că astfel pierderile vor fi plătite și va fi o acaparare de fonduri mai mare.
Si pentru aceasta am inceput cu Cristi să convingem cetățenii să facem asociații
de proprietari, vom pune documentele necesare pe site-ul primăriei, iar prin
constituirea acestor asociați va fi o colaborare intre instituții mult mai bună si
mai legală.
D-na consilier Bratu Cristina- asocierea este un drept pe care-l conferă
legea, dacă doresc să se asocieze
Dl. consilier Cățănaș Cosmin- trebuie să ințeleagă că este pentru binele
lor, toate orașele modern funcționează cu asociații de proprietari.
D-na consilier Bratu Cristina- sunt de acord cu dvs. dar de câte ori am
adus în discutie acest subiect am întâlnit opoziție din partea proprietarilor, dacă
dvs. reusiti să-i convingeți că aceasta este o variant mai bună pentru că noi nu
am reusit. Ar fi foarte bine, să știe toată lumea, pentru că este o proprietate
comună care ar putea fi mai bine gestionată.
Dl. consilier Bîrsan Ioan – noi lucrăm aici pentru binele cetățeanului,
deci noi trebuie să promovăm asociarea, pe toate canalele și pe stradă și on line,
pentru că de ce e ste bine, nu numai pentru apă și canal. Atragere de fonduri pe
mediu.Un exemplu, nu poti atrage fonduri fără asociații de proprietari.
Dl. consilier Cățănaș Cosmin- cred că impedimentul sunt actele, care
sunt foarte multe, dar repet eu mă ofer să ajut împreună cu dl. viceprimar.
D-na consilier Bratu Cristina- nu este vorba doar de acte, este vorba de
funcționarea asociatiei, este vorba de plata administratorului.
Dl. consilier Cățănaș Cosmin- acel administrator va fi plătit de bloc.
D-na consilier Bratu Cristina- ati atins un punc sensibil, un
administrator care va fi plătit de bloc, au problem legate de plata curentului pe
scară, deci oamenii au problem pentru că au fost in asociații de proprietari și stiu
ce inseamna acest lucru, neincredere, surse reduse, etc.
D-na primar Bertea Camelia – este foarte important ca cetățenii să
constientizeze faptul că sunt importante aceste asociații, pentru că de la anul se
vor deschide foarte multe proiecte și și incep fondurile norvegiene și fondurile
elvețiene unde există axe pentru anveloparea clădirilor, iar pentru aceste fonduri
se poate veni cu până la 85% cota acestor finanțări, urmând ca asociațiile de
proprietary să contribuie doar cu 15 %.
Există de asemenea axe care pot veni pe partea de panouri solare care să
fie pe partea de iluminat. Deci trebuie să cântărim foarte bine, să ne gândim că
există și foarte multe beneficii iar asociațiile de proprietari nu trebuie să fie doar
o singură scară ci un bloc, sau două și atunci costul e mult mai mic, automat va
fi o sumă modică raportat la nr. de apartamente.
Colegul meu Iosipescu Cristian împreună cu dl.Cătănaș au început munca
pe teren iar pe str. Victoriei au convins două blocuri să inființeze asociații,
suntem in tratative si pe str. Primăverii.

Ne adresăm pe această cale tuturor cetățenilor să incerce să constientizeze
importanța acestor lucruri asa cum colegii mei au oferit consultant gratuită și va
fi un beneficiu care se va regăsi ulterior în binele lor.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la aprobarea încheierii unui act
adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul
Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea și
completarea alin.1 al art.23 Cap.IX - Preţurile/tarifele practicate şi procedura de
stabilire, modificare sau ajustare a acestora.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.182 .
Proiect de Hotărâre nr.14 – Cu privire la aprobarea Regulamentului
Privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al
Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes local.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.183 .
Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la aprobarea comisiei de evaluare
şi selecţionare a proiectelor
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările.
D-na consilier Tatu Carla- o propun pe d-na Bratu
D-na consilier Bratu Cristina- propun ca din partea fiecărei comisii să
fie un consilier, deci:
Comisia 1 –Bîrsan Ioan
Comisia 2-Iosipescu Cristian
Comisia 3- Merdariu Oana
Comisia 4- Stoia Claudiu
D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr de 15
voturi, deci comisia se completează cu persoanele desemnate.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.184 .

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la aprobarea numărului de burse
şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din
oraşul Victoria aferente semestrului I al anului scolar 2020/2021 la Colegiul
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria și Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Dl. viceprimar Iosipescu Cristian – doresc să propun un amendamen
Amendament: Modificarea art. 2 din proiectul de hotărâre, respectiv
modificarea numărului de burse de merit de la 26 la 30.
Liceul Teoretic a venit cu această solicitare motivat de faptul că în urma
analizării bugetului au găsi posibilitatea să mai acorde înca 4 burse de merit.
Dl. consilier Ștefan Iulian – pe viitor poate găsim și din partea primăriei
burse pentru copii, deoarece acestea sun din partea lor, să-i încurajăm și să avem
copii cât mai buni.
D-na consilier Bratu Cristina – se supune la vot amendamentul si se votează
cu 15 voturi pentru, nicio abțunere, niciunul împotrivă.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.185 .
Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la avizarea Statului de funcţii din
sectorul extrabugetar pentru perioada 01.11.2020 – 01.11.2021 la Colegiul
Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.186 .
Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la abrogarea Hotărârii Consiliului
Local Victoria nr. 97/29.09.2011-privind aprobarea Codului de conduită al
funcționarilor publici și al personalului contractual.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.187 .

Proiect de Hotărâre nr.19- Cu privire la aprobarea contului de execuţie a
bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.09.2020.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.188 .
Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la desemnarea Consiliului de
Administrație al ”CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAȘ VICTORIA”
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările.
Dl. consilier Cățănaș Cosmin – il propun pe dl. Iosipescu și pe dl. Stoia
Claudiu
D-na consilier Tatu Carla – il propun pe dl. Urdea Gheorghe
Dl. consilier Urdea Gheorghe – prin politica veche fiecare consilier se
ocupa de o ramură deci Iosipescu la karate, eu la orientare și va trebui cineva si
pentru fotbal.
Dl. consilier Stoian Nicolae – il propun pe dl Cățănaș Cosmin
D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr
de 15 voturi, deci comisia consiliul de administratie se completează cu dl.
Iosipescu Cristian, dl.Urdea Gheorghe,dl Cățănaș Cosmin, dl. Stoia Claudiu.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.189 .
Proiect de Hotărâre nr.21- Cu privire la constituirea comisiei pentru
repartizarea locuințelor ce face parte din domeniul public și privat al Or.
Victoria – fondul locativ de stat.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – o propun pe d-na Tatu Carla
Dl. consilier Stoian Nicolae – il propun pe dl. consilier Tișulescu Sorin
D-na consilier Bratu Cristina – toate propunerile au intrunit un număr de 15
voturi, deci comisia comisia pentru locuinte se completează cu dl. Tisulescu
Sorin și d-na Tatu Carla.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.190 .

Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la abrogarea HCL nr.106/30.07.2015 privind constituirea comisiei de negociere directă a prețului unor imobile,
terenuri din domeniul privat al Or.Victoria, deținute în mod legal de
constructori, de bună credință în condițiile art.123 din Legea 215/2001,
republicată, situate în Or.Victoria, în vederea vânzării
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.191 .
Proiect de Hotărâre nr.23- Cu privire la aprobarea proiectul ”Îmbunătățirea
infrastructurii educaționale IT în Orașul Victoria”
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-nul consilier Iosipescu Cristian – aș dori să propun un amendament:
În urma încărcării proiectului final pe platforma MySmis a rezultat modificarea
valorii totale a proiectului. Astfel este necesară modificarea art.2 și 3 din
proiectul inițial, după cum urmează: valoarea totală se reduce de la 1.666.529,11
lei la 1.661.267,84 lei, iar valoarea contribuției proprii de la 63.516,58 lai la
valoarea de 63.317,37 lei.
D-na consilier Bratu Cristina- ati spus in urma incărcării proiectului,
unde ati spus că a fost incărcat proiectul ?
D-nul consilier Iosipescu Cristian – mysmis
D-na consilier Bratu Cristina- deci proiectul a fost aprobat, eu am dorit
să se audă că proiectul a fost aprobat in consiliu, proiectul cu tabletele, ca să se
înțeleagă, deoarece a fost și un anunț dat din partea primăriei in care prezentarea
era ca si cum atunci in 26 a inceput, atunci in 26 se luau tablete, deci este un
proiect care a fost aprobat si care acum se modifică.
D-na primar Bertea Camelia- si in prezentarea făcută se specifică foarte
clar că este un proiect inceput de vechea conducere și care se demarează si
continua. Iar la ora actuală suntem in faza de clarificări, dar nu vor veni mai
repede de luna decembrie.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.192 .
Proiect de Hotărâre nr.24- Privind modificarea și completarea art. 2 din
HCL nr. 57/16.05.2011- Cu privire la încheierea unui contract de asociere în
participaţiune cu SAM –Servicii Medicale Avansate SRL – Clinica Paltinul în
desfăşurarea activităţilor medicale pentru amenajarea şi a administrarea unui
Centru Medical si/sau Spital la Victoria, susţinerea acestuia, dezvoltarea unor
mijloace de finanţare capabile de a realiza servicii medicale specifice, de a pune

în funcţiune activităţile medicale - pediatrie, maternitate, specialităţi interne,
specialităţi chirurgicale, recuperare, clinice si paraclinice dar şi cu opţiunea de a
dezvolta şi alte activităţi care pot susţine financiar serviciile bazale ale spitalului.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – vă rog să faceți nominalizările
Dl. viceprimar Iosipescu Cristian -Il propun pe dl. Stoian Nicolae
Dl. consilier Urdea Gheorghe -O propun pe d-na Bratu Cristina
Dl. Consilier Stoian Nicolae -îl propun pe dl. Cățănaș Cosmin
D-na consilier Bratu Cristina –în urma exprimării votului avem
următorul rezultat:
Stoian Nicolae – 14 voturi
Bratu Cristina – 7 voturi
Cățănaș Cosmin – 9 voturi
Deci consiliu de administrație se completează cu d-nul Stoian Nicolae și
dl.Cățănaș Cosmin.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.193 .
Proiect de Hotărâre nr.25- Cu privire la modificarea art.4 din HCL
nr.32/25.03.2010 - Cu privire la încredințarea directă a gestiunii serviciului
public de salubrizare a localității către Asociația Intercomunitară Eco Sistem
Victoria.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
D-na consilier Bratu Cristina – e vorba de modificarea perioadei, era pe
durata funcționării și doriți să stabiliti doar pentru 2 ani?
Asociația Intercomunitară a fost constituită in vederea accesării de fonduri
pentru salubrizarea orașului, 7 uat-uri au fost de accord să se asocieze si să
acceseze fonduri.
La ora actuală suntem membri in ADI la Brașov și există un proiect, de 2
ani , se lucrează pentru accesarea de fonduri pentru inființare operator regional.
Probabil că ADI Eco iși va inceta activitatea pe partea de deșeuri dar poate
funcționa și poate fi gândită și pe alt gen de activități, nu doar pe salubritate, in
acest moment sunt licentiate pe deszăpezire, iluminat public, aș intreba-o pe dna primar de ce dorește această modificare.
D-na primar Bertea Camelia – e vorba de administrarea bunurilor, nu
vorbim de intreaga asociere, vorbim de bunurile unde noi Victoria suntem
proprietari și pe care pe ADI ul vechi l-am pus la dispoziție pe durata existenței
asociației.
Acum venim cu această modificare pe 2 ani si evident această modificare
poate fi prelungită prin act aditional.

Deci venim pe administrarea bunurilor, deoarece și in acest ADI avem
cotă egală, ca si celelalte uat-uri și atunci nu mi se pare corect ca noi care
deținem intreaga bază și terenul. Atunci din acest punct de vedere limităm puțin
termenul pe care bineînțeles că îl vom prelungi de fiecare data înainte de
expirare.
D-na consilier Bratu Cristina- personal sunt de părere că Victoria nu ar
fi putut să acceseze aceste fonduri fără aceste comunități, a fost motivul pentru
care sa dat drept de gaj tututor și astăzi este o sructură care vine in comun cu
toate celelalte. Mi se pare greșit să le arătăm cine este șeful pentru că dacă noi le
retragem infrastructura este clar că nu mai pot funcționa.
Le arătați un cartonaș roșu, peste 2 ani , voi ceilalți primari dacă nu jucați
cum cântăm noi nu o să mai aveți infrastructură. Am pornit ca parteneri și mă
gândesc ca până la desfiinșarea asociației să rămânem parteneri, e o părere
personală.
D-na primar Bertea Camelia –corect, acesta este un proiect de hotărâre,
acestea sunt motivele, mai departe decideți dvs..
D-na consilier Bratu Cristina- oricum infrastructura pe care o deține
ADI este una perimată, astăzi se lucrează la un proiect noi, de la echipamente la
depozite, sunt gândite alte infrastructure.
Dl. consilier Cățănaș Cosmin- acest proiect va afecta funcționarea ADIului?
D-na consilier Bratu Cristina – nu va afecta relația noastră cu cele 6 uaturi cu care am pornit la drum.
D-na primar Bertea Camelia – nu va afecta cu nimic, tot in folosintă
gratuită va fi.
Dl. consilier Bîrsan Ionut- nu suntem egali de ce spuneti asta, uni își
permit și să nu plătească și sa aibă datorii foarte mari.
D-na consilier Bratu Cristina – nu are treabă cu Victoria, asociatia se
gospodăreste singură, este nonprofit, Eco SRL este cea care are profit.
D-na primar Bertea Camelia – de ce spuneti că ne deteriorăm relațiile
când inclusive Sâmbăta s-a retras, au datorii uriașe la noi și nu au mai venit.
D-na consilier Bratu Cristina – Sâmbăta nu s-a retras iar ceilalti
membrii s-au hotarât să-i excludă dacă nu achită datoria, a fost momentul in care
acesta a apelat la alt operator, dar astăzi este alt primar care intenționează să se
intoarcă și să achite datoriile.
Dl. consilier Stoian Nicolae – este un motiv cu care putem sa
constrângem și noi. Nu putem fi parteneri atunci cînd unul nudoreste să achite
datoriile.
D-na consilier Bratu Cristina- eu cred că atunci când vi si pui problema
in asociatie că limitezi drepturile, când s-a plecat cu drepturi egale.
Dl. consilier Stoian Nicolae – haide-ți să trecem la vot.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 11 voturi pentru, unul împotrivă, 3 abţineri, devenind Hotărârea
Consiliului Local nr.194 .

Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la organizarea de către Consiliul
Local Victoria a manifestărilor dedicate Săbătorilor de iarnă.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.195 .
Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la rectificarea bugetului orașului
Victoria.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
Avizele comisiilor : favorabil
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se
adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind
Hotărârea Consiliului Local nr.196 .

D-na consilier Bratu Cristina- trecem la secțiunea diverse:
1.Adresa înregistrată cu nr. 14778/29.10.2020, înaintată de către Asociația
Save a Life. Informarea nr. 15561/13.11.2020 din partea biroului tehnic.
D-na consilier Bratu Cristina- considerati că este cazul să-i dăm
cuvântul doamnei Streza Gabriela? Atunci cu acordul dvs. Vom invita
administratorul asociației să ne spună câteva cuvinte legate de solicitare.
D-na Streza Gabriela – bună seara, sunt Gabriela Streza, probabil că
mare parte dintre dvs. mă cunoașteți, m-am născut aici dar de 25 de ani sunt
plecată în București. Am înființat această asociatie tocmai pentru a ajuta
comunitatea din zonă, eu sunt o mare iubitoare de animale și doresc să le ofer o
posibilitate de relocare, de adopție, sunt foarte multe cazuri aici în zonă.
Doar ca fapt divers aș vrea să vă spun că în ultimile 3 zile am adunat 60
de pui din orașul Victoria și împrejurimi. Deși am făcut campanii de sterilizare
problemele nu se rezolvă. Ce ne-am dori noi este ca acest teren primăria să-l
pună la dispoziție să putem construi un adăpost. Nu vrem un adăpost de 300 de
căței sau cum ați văzut la adăpostul de stat unde câinii stau pe termen nelimitat
sau se eutanasiază, eu nu o să fac acest lucru.Ce doresc eu să fac este să-i adun
și să le ofer o posibilitate de a fi adoptați în afară, deja am 20 de câini care
pleacă în Anglia cu contract de adopție, sterilizați, microcipați și sunt foarte
bine. Aceasta este propunerea mea, dvs. decideți, este a doua oară în care mă
adresez către primărie, deoarece prima oară nu știu, nu ați fost de accord sau ați
dorit o discuție cu noi? De aceasta suntem aici.
Alături de mine este și Aurelia Guiman care mă ajută și ea a creeat o astfel
de asociație și vom fi parteneri in cadrul proiectului.

D-na Aurelia Guiman – eu am în îngrijire deja 34 de suflete, noi primim
zilnic informații ca să luăm pui, ori noi nu mai avem capacitate de cazare, mor
puii pe capete din cauza parvovirozei care este în zonă și stim foarte bine că
primăria care este în colaborare cu firme de ecarisaj, plătesc anumite sume
pentru ca ei să fie ridicați și dusi în adăposturile publice.
Dar se pare că mereu avem in oras haite noi de câini, deoarece câini se
ridică dintr-un loc se lasă în alt loc, numai la Ucea am primit informația că
săptămânal, pe camp, vin dubițe cu haite de câini, ori aceștia se trag spre oraș,
ori necunoscând zona devin foarte agresivi. Vedem pe rețelele de socializare tot
mai multe plângeri din partea cetățenilor că sunt atacați de câini, fac apel la noi
ca să-i preluăm.
Întrebarea este unde, cum putem să ne implicăm, dacă nu avem teren să
construim un adăpost. Ce am realizat până acum a fost din surse proprii și vă pot
asigura că nu sunt mici.
Dorim de la dvs. întelegere, sustinere, un parteneriat, noi încercăm să
preluăm câinii, să-i microcipăm, să-i vaccinăm, să-i pregătim pentru adopții,
chiar eu am adoptat 2 câini, am ajut foarte mari emoții pentru ei dar am fost
asigurată și sunt asigutată că ei sunt foarte bine. Noi nu vrem , cum spun alții, să
facem trafic cu aceste suflete, nicidecum, noi vrem să ne asigurăm că ei ajung
acolo unde merită.
D-na Streza Gabriela – am dori să stopăm înmultirea lor prin sterilizare,
prin campanii de sterilizare, unul din proiectele unde s-ar putea implica primăria
este microciparea câinilor din zonă, pentru că am întâlnit foarte mulți oameni
care lasă căinii liberi, aceștia se imperechează cu ceilalți căni și așa apar o
grămadă de căini pe care lumea ne sună să-i preluăm.
Există lege contra abandonului, dar trebuie să o punem în aplicare, pentru
că altfel nu o să putem schimba nimic în zonă, pentru aceasta mă lupt, pentru
aceasta am venit de la București aici, ca să incep să schimb ceva, pentru că imi
doresc, iubesc animalele și cunosc comunitatea. Decizia vă aparține.
D-na consilier Bratu Cristina – mulțumesc, dacă sunt întrebări.
D-na primar Bertea Camelia – câteva înrebări dacă se poate, prin
crearea acestui adăpost se generează locuri de muncă?
D-na Streza Gabriela – vom avea nevoie de cel puțin 2 oameni care să
fie acolo permanent, se va lucre in trei schimburi, vom avea nevoie de medic
veterinar care să vină de câte ori vom avea nevoie, cel puțin o data pe
săptămână.
D-na primar Bertea Camelia – adăpostul ce va contine concret?
D-na Streza Gabriela- vor fi tarcuri cu adăposturi, o sală de operații,
pentru că te obligă legea, dacă deți adăpost, trebuie si sală de operații. Dar pe
lângă aceasta noi vrem să facem o sală unde să desfășurăm activități
educaționale pentru cei care care dețin animale.
D-na Aurelia Guiman – un loc unde să știe cetățenii că vor fi sterilizări
gratuite zilnic, nu numai in cadrul campaniilor deoarece poate nu sunt informați
asupra acestora. Si astăzi am avut o solicitate unde am fost nevoită să rog
cetățeanul respective să se ocupe de cazare, noi ne ocupăm de vaccinare,
sterilizare, deparazitare. Noi tot ce facem este din resurse proprii și ceva donate,
sperăm ca pe viitor acest adăpost să funcționeze prin redirecționarea acelui

procent de 2% din impozitul pe venit, de la persone fizice, pentu inceput, dar
pentru toate acestea avem nevoie de sprijinul dvs., respectiv pentru teren.
Totodată prin acest proiect participăm și noi la igienizarea orașului
deoarece știm că părinții se feresc să mai iasă cu copii prin parcuri deoarece sunt
fecale de la câinii liberi. Intenționăm să facem cursuri pentru ca deținătorii de
câini să strângă după ei, in orasul Victoria nu există așa ceva, nu este tras nimeni
la răspundere.
D-na primar Bertea Camelia- există posibilitatea din partea dvs. de a
aduna câinii din oraș? Noi avem un contract care expiră in luna decembrie și
care au anunțat că nu vor mai continua acel contract și prin urmare rămânem
descoperiți și pe această parte. Și încă o intrebare capacitatea maxima, care este
estimarea.
D-na Streza Gabriela – da, dar cu un contract valabil. Capacitatea este
de 100 maxim, obiectivul nostrum este de ai strange, steriliza și da spre adopție.
Eu sunt in colaborare cu 2 asociații din Anglia și una din Belgia cu care sunt în
negocieri.
D-na primar Bertea Camelia – oamenii din oraș au oarecare reticență la
miros și zgomot.
D-na Aurelia Guiman- nu o să existe așa ceva pe proprietatea mea am 34
de câini, puteți solicita de la vecini dacă există impedimente in ceea ce privește
mirosul sau gălăgia.
D-na primar Bertea Camelia – mulțumesc!
Dl. consilier Ștefan Iulian – suprafața de teren o solicitati gratuit de la
primărie?
D-na Streza Gabriela- pot fi două păsibilități, putem face un parteneriat
cu primăria sau superficie, noi ne dorim ca pe viitor să putem cumpăra, pentru
că noi vom ridica, vom construi și atunci vrem să devină proprietatea noastră, a
asociației.
D-na Aurelia Guiman-vă putem garanta că se va construi la standarde
europene.
Dl. consilier Smădu Octavian – eu am inteles că în ceea ce privește
terenul orașului Victoria este un litigiu între noi și Ucea, cu siguranță că aceasta
nu se va face lângă primărie, ci undeva in afara granite, vizavi de acest litigiu,
unde putem rândui acest adăpost.
D-na primar Bertea Camelia– nu discutăm de vânzare ci de o superficie
care dă dreptul la construire iar la terminarea litigiului , în funcție de rezultat,
acel teren va rămâne la Victoria sau va trece la Ucea.
Dl. consilier Urdea Gheorghe – sau in parcul industrial.
D-na Streza Gabriela – acolo nu există utilități si mai intâi trebuie
igienizat si indreptat terenul, este impropriu.
Dl. consilier Bîrsan Ioan – am reținut că se aduc câini care se lasă pe
camp, să inteleg că noi o să devenim îngrijitorii câinilor din Sibiu, de exemplu?
Dl. consilier Stoian Nicolae – după experiența dvs. de unde credeți că vin
acești câini?Am inteles că se plătește aproximativ 400 lei de câine.
D-na Streza Gabriela – abandon și firme de ecarisaj, un exemplu, vin iau
20 câini din Victoria, ii înregistrează la firmă iar când sunt chemați in altă zonă
îi incarcă și îi lasă în apropierea unor localități.

Dl. consilier Ștefan Iulian – sunt obligati să microcipeze animalul și
atunci cum iau banii?
D-na Guiman Aurelia – s-a solicitat acest lucru? Eu cred că dacă se
cheltuie din banul public trebuie și urmăriți.
Dl. consilier Ștefan Iulian – nu cred că se poate dovedi ceea ce spuneți.
D-na primar Bertea Camelia – eu cred că ar trebui să punem în balanță
și avantaje și dezavantaje, pe o parte am fost atentă la ceea ce a spus Aurelia și
are dreptate, ati cerut vreo data să demonstreze că sunt microcipați câinii?
D-na consilier Bratu Cristina – există un contract iar in cadrul
contractului este prevăzut modul cum acesti câni sunt preluați și obligațiile după
preluare. Nu suntem noi cei care facem controlul, alte organe sunt abilitate
pentru acest lucru.
Dl. consilier Ștefan Iulian – uat-urile nu sunt abilitate pentru ai controla,
sunt controlați de către directia sanitar-veterinară, medical zonal sau poliție.
Primăria nu are drept să solicite microciparea. Oricum doar cei care vor fi
adoptați sunt microcipați ceilalti sunt păstrați 14 zile după care sunt eutanasiați,
acest aspect am vrut să-l spun.
Asociația nu are drepturi să solicite microciparea animalelor deținute de
cetățeni, vorbim de animalele care vor devein la un moment dat abandonate,
acele animale nu le putem verifica ale cui aparțin.
D-na consilier Bratu Cristina – si la nivelul orasului avem un
regulament prin care deținătorii de animale trebuie să le declare dar datorită
costurilor nu se fac carnete de sănătate și nu se pot pune in regulă.
D-na primar Bertea Camelia – compartimentul de specialitate din cadrul
primăriei a identificat un teren in suprafată de 5500 mp.în zona Chimiștilor, mai
sus de cimitir, care este înscris în CF și care poate fi scos în superficie?
D-na consilier Bratu Cristina – suprafața este foarte mare, aveți nevoie
de o suprafață așa mare?
D-na primar Bertea Camelia – terenul se poate dezmembra.
Dl. consilier Bîrsan Ioan – discuția de astă nu este suprafața ci dacă
putem să ajutăm.
D-na consilier Bratu Cristina –să vă gândiți la suprafața care vă trebuie
și să veniți în completarea solicitării, dacă se vrea să se inițieze proiect de
hotărâre.
D-na Streza Gabriela- noi am vrea mai intâi să se voteze să vedem dacă
ne puteți ajuta, e a treia lună in care asteptăm un răspuns.
D-na primar Bertea Camelia – pentru următoarea sedință o să avem
proiectul de hotărâre pregătit.
D-na Streza Gabriela – aș putea să cumpăr un teren proprietate
personală, dar nu vreau să fac acest lucru, pentru cî atunci de ce aș aduna câinii
din zonă? De ce aș face adăpost pe proprietatea mea personală?
D-na primar Bertea Camelia – dacă vom iniția proiect de hotărâre și
dacă acesta se va aproba, avem o garanție din partea dvs. că problemele care
persist se vor rezolva?
D-na secretar Cioca Gabriela – va fi un proiect de superficie pentru
aprobarea documentației în vederea organizării unei licitații publice, noi
discutăm că vom scoate in superficie o suprafață de teren, la care dvs. puteți

participa, nu putem discuta nominal că vi se va atribui dvs. acel teren, să nu
dezinformăm.
D-na Streza Gabriela– se mai poate discuta de parteneriat.
D-na consilier Bratu Cristina – deci rămâne de analizat care este
posibilitatea. Nui nu suntem impotrivă doar să se găsească forma.
D-na consilier Bratu Cristina -Al doilea și al treilea punct și următoarele
cred că l-am discutat destul de amănunțit și am ajuns la concluzia că se va face o
ședință amănunțită în AGA.
D-na consilier Bratu Cristina -Si al patrulea punct de pe ordinea de zi,
cuprins la diverse, este solicitarea d-lui Moraru Vasile și Eugenia, legat de o
achizitionare a imobilului din piată unde funcționează punctual veterinar.
Dl. consilier Ștefan Iulian – acel spatiu este impropriu, acoperișul este
stricat și apa curge pe pereți. Spațiul este in domeniul public. Dar la nivelul
orașului este necesar să funcționeze acest cabinet, având în vedere că deservește
atât orașul cât și localitățiile învecinate.
D-na consilier Bratu Cristina – având în vedere că este un contract in
derulare trebuie analizat acel contract.
D-na secretar Cioca Gabriela – având în vedere că există un contract,
dacă se dorește, trebuie analizată posibilitatea de încetare, sau de relocare a
cabinetului veterinar având în vedere că spatial necesită reparații, acesta poate fi
mutat in incinta clădirii din piață. Apoi spatial în discuție trebuie scos din
domeniul public în domeniul privat și apoi putem vorbi de un proiect de hotărâre
privind vînzarea cu licitați publică.
Deci răspunsul să fie că se va analiza posibilitatea de schimbarea
destinației a spațiului respective și valorificarea acestuia?
Dl. consilier Ștefan Iulian – in spatial acesta nu se mai desfășoară
activităti de cel puțin 10 ani, medicul făcând analize prin alte spații din zona
pietii.
D-na consilier Bratu Cristina – mai avem o informare privind datele cu
caracter personal, pe care am luat-o la cunoștință.
Cu aceasta ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă.
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