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PROCES VERBAL
Încheiat azi 02.11.2020 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 13 consilieri și 2 consilieri
supleanți validați, constatăm prezența unui nr. de 15 consilieri.
Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.491/29.10.2020 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.

(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 vă rugăm să faceți propuneri pentru președintele lunii
noiembrie.
Este propusă doamna consilier Bratu Cristina și se votează cu 15 voturi pentru.
D-na secretar Cioca Gabriela – doamna consilier este invitată să preia
conducerea ședinței.
D-na consilier Bratu Cristina – Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă.
Iar pentru început supun la vot ordinea de zi și se votează cu 13 pentru,
niciunul împotrivă, nicio abținere.
O să trecem la depunerea jurământului consilierilor supleanți validați prin
încheierea pronunțată în 28.10.2020 de către judecătoria Făgăraș și îi dau cuvântul dnei secretar general.
D-na secretar Cioca Gabriela- depunerea jurământului se va desfășura astfel,
o să dau citire Încheierii pronunțate în data de 28.10.2020 cu privire la validarea celor
doi supleanți, apoi voi innvita pe rând cei doi supleanți care vor da citire
jurământului și vor semna.
Se depune jurământul de către d-na Merdariu Oana, formațiunea Alianța USRPLUS și d-na Tatu Carla, formațiunea PNL.
D-na consilier Bratu Cristina- acestea fiind spuse le urăm bun venit colegilor
noștri și trecem la dezbaterea proiectelor de hotărâri.
Proiect de Hotărâre nr.2 - pentru completarea art.28, alin.(2) din HCL nr.
163/31.10.2020 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local Victoria, jud. Brașov, cu modificările și completările ulterioare
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
D-na consilier Bratu Cristina – dacă sunt discuții ?
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.164 .
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea procesului verbal al
ședinței ordinare din data de 24.09.2020
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
D-na consilier Bratu Cristina – dacă sunt discuții ?
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.165 .

Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea procesului verbal al
ședinței ordinare din data de 19.10.2020
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
D-na consilier Bratu Cristina – dacă sunt discuții ?
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.166 .
Proiect de Hotărâre nr.5 - Privind alegerea viceprimarului orașului Victoria,
jud. Brașov
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena
D-na consilier Bratu Cristina – O să solicit să se facă propuneri, sunt
pregătite buletine de vot.
Dl. consilier Miclea Ioan – propun pe d-na consilier Cristina Bratu
Dl. connsilier Cățănaș Cosmin –propun pe dl. consilier Iosipescu Cristian
Dl. consilier Smădu Octavian – propun pe dl. consilier Stanea Daniel
O să luăm pauză pentru a fi scrise buletinele de vot și apoi reluăm ședința.
D-na consilier Bratu Cristina- în urma exprimării opțiunilor pe buletinele
de vot avem următorul rezultat :
d-na consilier Cristina Bratu – 4 voturi pentru
dl. consilier Iosipescu Cristian- 8 voturi pentru
dl. consilier Stanea Daniel- 3 voturi pentru
Înțelegem că s-a creea o majoritate PSD-USR, întelegem că ceilalți suntem în
opoziție.
Dl. consilier Cățănaș Căsmin – votul a fost secret
D-na consilier Bratu Cristina- da a fost secret
Primar Bertea Camelia Elena -este o presupunere nefondată care nu își avea
locul aici și rog să se menționeze aceasta in procesul verbal.
D-na consilier Bratu Cristina – este o declarație politică. Îl felicităm pe dl.
Iosipesc Cristian și supunem la vot proiectul de hotărâre cu propunerea făcută.
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.167 .
D-na consilier Bratu Cristina – chiar dacă nu am votat propunerea am
susținut proiectul, a se consemna aceasta.
Proiect de Hotărâre nr.6 - Privind constituirea comisiilor de specialitate care
vor funcționa în cadrul Consiliului Local Victoria
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena

D-na consilier Bratu Cristina – și aici vă rog să faceți propuneri.
Dar mai întâi avem un amendament, este neobișnuit acest amendament având
în vedere că d-na primar a inițiat proiectul de hotărâre, la o zi s-a schimbat și propune
amendament.
O să supunem la vot mai întâi amendamentul, cine este de acord de a
renumerota comisiile care au funcționat în consiliul local.
Se votează cu : 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere.
Pentru comisii nu avem vot secret, o să fie nominalizat în comisie consilierul
care întrunește 8 voturi. Propunerile să fie supuse la vot individual
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.1
Avem următoarele propuneri:
- dl. consilier Miclea Ioan
- dl. consilier Urdea Gheorghe
- dl. consilier Cățănaș Cosminn
- dl. consilier Stoian Nicolae
- dl. consilier Bîrsan Ioan
- dl. consilier Stanea Daniel
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.2
- dl. consilier Miclea Ioan
- dl. consilier Urdea Gheorghe
- dl. consilier Tișulescu Sorin
- dl. consilier Stanea Daniel
- dl. consilier Iosipescu Cristian
- dl. consilier Stefan Iulian
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.3
- dl. consilier Smădu Octavian
- d-na consilier Jurcovan Anca
- d-na consilier Merdariu Oana
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.4
- dl. consilier Stoia Claudiu
- d-na consilier Tatu Carla
- dl. consilier Urdea Gheorghe
- dl. consilier Tișulescu Sorin
Vă rog să faceți propuneri pentru comisia nr.5
- d-na consilier Bratu Cristina
- dl. consilier Miclea Ioan
- dl. consilier Tișulescu Sorin
D-na consilier Bratu Cristina- propunerile se votează prin ridicare de mâini,
Pentru comisii nu avem vot secret, o să fie nominalizat în comisie consilierul
care întrunește 8 voturi. Propunerile să fie supuse la vot individual.

Dl. consilier Ștefan Iulian – eu nu văd normal să monopolizăm comisiile, ar fi
bine ca acestea să fie formate din mai multe formațiuni politice , să colaborăm, altfel
cei care au majoritate iau ce vor și ce rămâne restul. Așa văd lucrurile, suntem colegi,
acum s-a terminat lupta, trebuie să facem ceva.
Dl. consilier Stoian Nicolae – este corect dar sunt 5 comisii este clar că
nimeni nu rămâne pe dinafară.
D-na consilier Bratu Cristina – observația făcută este foarte bună, în sensul
că ar fi bine să fim din toate partidele, tocmai ca să avem colaborare și recomandarea
cuprinsă și în regulament este ca să se țină cont de profesia fiecăruia.
se supun la vot propunerile făcute și se obține următorul rezultat :
Comisia nr.1
- dl. consilier Miclea Ioan , 7 voturi
- dl. consilier Urdea Gheorghe, 7 voturi
- dl. consilier Cățănaș Cosmin, 8 voturi
- dl. consilier Stoian Nicolae, 8 voturi
- dl. consilier Bîrsan Ioan, 8voturi
- dl. consilier Stanea Daniel, 7 voturi
Comisia nr.2
- dl. consilier Miclea Ioan, 6 voturi
- dl. consilier Urdea Gheorghe, 7 voturi
- dl. consilier Tișulescu Sorin, 8 voturi
- dl. consilier Stanea Daniel, 14 voturi
- dl. consilier Iosipescu Cristian, 9 voturi
- dl. consilier Stefan Iulian, 14 voturi
Comisia nr.3
- dl. consilier Smădu Octavian, 15 voturi
- d-na consilier Jurcovan Anca, 15 voturi
- d-na consilier Merdariu Oana, 15 voturi
Comisia nr.4
- dl. consilier Stoia Claudiu, 10 voturi
- d-na consilier Tatu Carla, 14 voturi
- dl. consilier Urdea Gheorghe, 10 voturi
- dl. consilier Tișulescu Sorin, 6 voturi
Comisia nr.5
- d-na consilier Bratu Cristina,15 voturi
- dl. consilier Miclea Ioan,15 voturi
- dl. consilier Tișulescu Sorin, 15 voturi
D-na consilier Bratu Cristina – având în vedere rezultatul voturilor, precum
și stabilirea în cadrul comisiilor a președintelui și secretarului, comisiile de
specialitate vor avea următoarea structură :
COMISIA Nr.1 – COMISIA BUGET – Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget,
finante și administrarea domeniului public și privat.

CĂȚĂNAȘ COSMIN-GELU
- preşedinte
1. Dl/dna.consilier.................................................................................................
STOIAN NICOLAE
- secretar
2. Dl/dna.consilier.................................................................................................
BÂRSAN ION
- membru
3. Dl/dna.consilier.................................................................................................
COMISIA Nr.2 – URBANISM- Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, turism
ȘTEFAN IULIAN
- preşedinte
1. Dl/dna.consilier.................................................................................................
STANEA DANIEL-CONSTANTIN - secretar
2. Dl/dna.consilier.................................................................................................
IOSIPESCU CRISTIAN
- membru
3. Dl/dna.consilier.................................................................................................
COMISIA Nr.3 –COMISIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT – Comisia pentru învăţământ, sport,
cultură, culte, tineret, relații externe
MERDARIU OANA
- preşedinte
1. Dl/dna.consilier.................................................................................................
JURCOVAN ANCA-FLORENTINA - secretar
2. Dl/dna.consilier.................................................................................................
SMĂDU OCTAVIAN
- membru
3. Dl/dna.consilier.................................................................................................
COMISIA Nr.4 – COMISIA SOCIALĂ –Comisia pentru muncă, familie, sănătate, protecție
socială, problemele minorităților și protecție copii
URDEA GHEORGHE
- preşedinte
1. Dl/dna.consilier.................................................................................................
STOIA CLAUDIU
- secretar
2. Dl/dna.consilier.................................................................................................
TATU CARLA
- membru
3. Dl/dna.consilier..................................................................................................
COMISIA Nr.5 – COMISIA JURIDICĂ – Comisia juridică de disciplină, administrație
publică, relații cu cetățenii, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților
cetățenilor.
BRATU CRISTINA
- preşedinte
1. Dl/dna.consilier..................................................................................................
TIȘULESCU SORIN ADRIAN - secretar
2. Dl/dna.consilier.................................................................................................
MICLEA IOAN
- membru
3. Dl/dna.consilier...............................................................................................

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.168 .
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la desemnarea pentru anul școlar
2020/2021 a reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai
Consiliul de administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Victoria.
Inițiator: primar Bertea Camelia Elena

D-na consilier Bratu Cristina – și la acest proiect se vor face propuneri iar
votul va fi secret.
Vă rog să faceti propuneri :
Membru in Comisia de evaluare Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”
d-na consilier Jurcovan Anca
dl. consilier Urdea Gheorghe
Membru supleant in comisia de evaluare Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”
d-na consilier Merdariu Oana
Membru in Comisia de evaluare Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”
d-na consilier Bratu Cristian
dl. consilier Iosipescu Cristian
Membru supleant in comisia de evaluare Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”
dl. consilier Stoia Claudiu
Membru in Comisia de evaluare Clubul Copiilor Victoria
dl. consilier Cățănaș Cosmin
Membru supleant in comisia de evaluare Clubul Copiilor Victoria
dl. consilier Stoian Nicolae
Constatăm că persoanele desemnate au întrunit numărul necesar de voturi.
Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu
propunerile făcute și se adoptă cu 15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio
abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local nr.169 .
D-na consilier Bratu Cristina – având în vedere că s-a epuizat ordinea de zi
declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BRATU CRISTINA

SECRETAR GENERAL,
CIOCA GABRIELA LENUȚA

