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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 09.08.2016 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinŃei
extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 16.08.2016 ora 15.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.2- privind modificarea punctului 4 al art. 2 din
HCLnr.42/25.02.2016 – cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a
manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi
coorganizator al acŃiunii cultural artistice „Festival de Film Victoria 2016”.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI extraordinare din 16.08.2016

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al
Oraşului Victoria pe anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.2- privind modificarea punctului 4 al art. 2 din
HCLnr.42/25.02.2016 – cu privire la organizarea de către Consiliul Local Victoria a
manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al
Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi
coorganizator al acŃiunii cultural artistice „Festival de Film Victoria 2016”.
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 18.08.2016 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinŃei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data de 25.08.2016 orele 19.00.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren de 300 mp
situată în str.Crinului nr.11 atribuită în folosinŃă gratuită d-nei Topliceanu Aurelia pentru
construcŃia unei locuinŃe proprietate personală în condiŃiile prevăzute de Legea 15/2003, ca
urmare a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.102/26.05.2016
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din

Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009
şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 101 mp situat în Or.Victoria
str.Tineretului nr.4 înscris în CF 100721 nr.topo/nr.cad.100721.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea vânzării unui apartament situat în
str.Muncii nr.9/2, – domeniul privat al Or.Victoria către titularul contractului de închiriere
dl.Moise Nicolae.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la vânzarea prin licitaŃie publică a terenului de 139
mp,
situat
în
str.LibertăŃii
nr.20,
înscris
în
CF
100704
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/
2/2/1/1 şi a documentaŃiei de licitaŃie, bun ce face parte din proprietatea privată a
localităŃii Or.Victoria, cu destinaŃia „construcŃie terasă”.
Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la acordarea către dl.Rîmboiu Corneliu a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.3126/20.11.1995 pentru terenul de 600 mp înscris
în CF 367 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/
6/6/2/2/3/5 situat în Orasul Victoria str.Muncii nr.10, către d-na Rîmboiu Cristina Maria
Proiect de Hotărâre nr.-6- Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din
Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009
şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, a terenului de 2480 mp
situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702
nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/62/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/
2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din
Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009

şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 430 mp situat în Or.Victoria
str.PieŃii nr.2A înscris în CF 100679 nr.topo/nr.cad.100679.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la aprobarea contractului de comodat
nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaŃă de 1.000 mp înscris în CF 100720
nr.topo/nr.cad.100720, pentru construcŃia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.1888/15.03.2004 privind concesionarea în cotă
parte a obiectivului CANTINĂ respectiv 3.108,64 mp suprafata construita şi a terenului
aferent acestuia în suprafaŃă de 2.221,83 mp , situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4,
obiectiv ce aparŃine domeniului privat cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ şi alimentaŃie
publică”.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.5136/31.08.2005 privind spaŃiului în suprafaŃă de
312,90 mp şi a terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 268,17 mp, din obiectivul Cantină,
situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului privat cu
destinatia “ActivităŃi de comerŃ sau alimentaŃie publică”
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la completarea comisiei de recepŃie a lucrărilor
achiziȚionate în urma atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va constitui prin
dispoziŃia primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi ai consiliului local.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la completarea comisiei de recepŃie a produselor
şi serviciilor achiziŃionate în urma atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va
constitui prin dispoziŃia primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi ai consiliului local.

III.- PROBLEME DIVERSE

1. Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în
anul 2016
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINłEI ordinare din 25.08.2016

I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren de 300 mp
situată în str.Crinului nr.11 atribuită în folosinŃă gratuită d-nei Topliceanu Aurelia pentru
construcŃia unei locuinŃe proprietate personală în condiŃiile prevăzute de Legea 15/2003, ca
urmare a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.102/26.05.2016
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din
Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009
şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenul de 101 mp situat în Or.Victoria
str.Tineretului nr.4 înscris în CF 100721 nr.topo/nr.cad.100721.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea vânzării unui apartament situat în
str.Muncii nr.9/2, – domeniul privat al Or.Victoria către titularul contractului de închiriere
dl.Moise Nicolae.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la vânzarea prin licitaŃie publică a terenului de 139
mp,
situat
în
str.LibertăŃii
nr.20,
înscris
în
CF
100704
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/
2/2/1/1 şi a documentaŃiei de licitaŃie, bun ce face parte din proprietatea privată a
localităŃii Or.Victoria, cu destinaŃia „construcŃie terasă”.
Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la acordarea către dl.Rîmboiu Corneliu a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.3126/20.11.1995 pentru terenul de 600 mp înscris
în CF 367 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/
6/6/2/2/3/5 situat în Orasul Victoria str.Muncii nr.10, către d-na Rîmboiu Cristina Maria
Proiect de Hotărâre nr.-6- Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din
Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009
şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, a terenului de 2480 mp
situat în Or.Victoria str.Aleea Uzinei nr.2E înscris în CF 100702
nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/62/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/
2/28/2/2/2/35/3, nr.cad.102
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la aprobarea vânzării în condiŃiile art.123 alin.3 din
Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009
şi a SentinŃei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 430 mp situat în Or.Victoria
str.PieŃii nr.2A înscris în CF 100679 nr.topo/nr.cad.100679.

Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la aprobarea contractului de comodat
nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la atribuirea în folosinŃă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaŃă de 1.000 mp înscris în CF 100720
nr.topo/nr.cad.100720, pentru construcŃia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului Creştin
Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.1888/15.03.2004 privind concesionarea în cotă
parte a obiectivului CANTINĂ respectiv 3.108,64 mp suprafata construita şi a terenului
aferent acestuia în suprafaŃă de 2.221,83 mp , situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4,
obiectiv ce aparŃine domeniului privat cu destinatia “ActivităŃi de comerŃ şi alimentaŃie
publică”.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la acordarea către SC Carmolimp SRL a dreptului
de a cesiona contractul de concesiune nr.5136/31.08.2005 privind spaŃiului în suprafaŃă de
312,90 mp şi a terenului aferent acestuia în suprafaŃă de 268,17 mp, din obiectivul Cantină,
situat in Or.Victoria Str.Piata Parcului Nr.4, obiectiv ce aparŃine domeniului privat cu
destinatia “ActivităŃi de comerŃ sau alimentaŃie publică”
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăŃământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la completarea comisiei de recepŃie a lucrărilor
achiziȚionate în urma atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va constitui prin
dispoziŃia primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi ai consiliului local.
Proiect de Hotărâre nr.13- Cu privire la completarea comisiei de recepŃie a produselor
şi serviciilor achiziŃionate în urma atribuirii contractelor de achiziŃie publică, ce se va
constitui prin dispoziŃia primarului Or.Victoria cu reprezentanŃi ai consiliului local.

III.- PROBLEME DIVERSE

1. Programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în
anul 2016
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