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

Nr……………../………………….2016.
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21.07.2016 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a Consiliului
Local Victoria din data de 28.07.2016 orele 19.00.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la completarea componenţei comisiilor de specialitate

nr. 1, 2 și 3 prevăzute în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la
închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul
privat al Oraşului Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea Regulamentului Local de Publicitate pentru
Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea d-nei Ţitoc Ionela, în baza contractului de concesiune nr.6003/65RC/27.05.2015, pentru
suprafaţa de 1.000 mp înscris în CF 1453 nr.cad.21/38/1/4/2 nr.topo.95
/I/2/1/1/1/1/1/1/1/38/1/4/2 teren situat în Str.Aleea Uzinei nr.1C, în vederea construirii unei
Spălătorii Auto.
Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea
d-nei
Bălaş
Gabriela
Nicoleta,
în
baza
contractului
de
concesiune
nr.5370/55RC/13.05.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100426 nr.topo/nr.cad.100426
teren situat în Str.Albota nr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.-6- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea SC Rasof Prod Impex SRL, în baza contractului de concesiune nr.5372/56RC/13.05.2015,
pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100428 nr.topo/nr.cad.100428 teren situat în
Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă pătrată de 100
mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru acoperiş de 10 cm, iar
faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002 iar tâmplăria din PVC
verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în

favoarea Intreprinderii Individuale- Cristian Nicoleta, în baza contractului de concesiune
nr.4434/36RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă

pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea lui – Kiş Iuliu – Persoană Fizică, în baza contractului de concesiune
nr.4435/37RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea Intreprinderii Individuale- Tomescu Iuliana, în baza contractului de concesiune
nr.4436/38RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,
în
favoarea lui Gherman Dionisie-Vasile, în baza contractului de concesiune
nr.4437/39RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albota nr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,
în favoarea SC Delcar Invest SRL, în baza contractului de concesiune nr.4282/44RC/29.03.2016,
pentru terenul de 50.000 mp format din două loturi în suprafaţă de 32.784 mp- CF 107639
nr.cad.107639 şi 17.216 mp- CF 107640 nr.cad.107640, situat în DJ 104A – str.Policlinicii cu
destinaţia construcţie „Investiţie Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficienţă”.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
prestări servicii nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat cu SC Victoria Parc Industrial SRL privind
modificarea art.3.1 - Cap.III – durata contractului.
Proiect de Hotărâre nr.13 - Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei imobilului „Atelier de
Vulcanizare” situat în str.George Coşbuc nr.4, din “Atelier de Vulcanizare” în “Garaj”
Proiect de Hotărâre
nr.14 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100280
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/2
şi
CF
100276
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/3 a dreptului de administrare operativă înscris
în favorul Consiliului Popular Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre
nr.15 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100278
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/5 a dreptului de administrare operativă înscris în
favorul Sfatului Popular Victoria.
Proiect de Hotărâre
nr.16 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100277
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2,
CF
100282
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/2,
CF 100279
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/3
şi CF 100283

nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/4 a dreptului de
administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre
nr. 17 - Cu privire la aprobarea contractului de comodat
nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaţă de 1.000 mp înscris în CF 100720 nr.topo/
nr.cad.100720, pentru construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului CreştinPenticostal –
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.18 - Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui
drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 20 de ani asupra terenului în suprafaţă de 500
mp – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea Uzinei,
pentru prestări servicii- construcţie pilon necesar instalării, expoatării şi întreţinerii unor
echipamente de telecomunicaţii mobile uşoare
Proiect de Hotărâre nr.19 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
concesiune Nr.97/14.01.2005 modificat prin actul adiţional nr.3/11247/26.11.2016 cu privire la
modificarea Cap.I – părţile contractane.
Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept
de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2648 mp
înscris în CF 100510 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, obiectiv ce
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3, pentru prestări
servicii- service auto şi sediu firmă.

Proiect de Hotărâre nr.21-

Cu privire la aprobarea modificării art.2 din HCL nr.96/30.10.2014
privind Regulamentrul- Privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului
Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes loca.
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 20 de ani pe baza unui Contract de constituire a dreptului de servitute cu titul gratuit pentru
realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
pentru proiectul „Ro-NET- construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate,
prin utilizarea fondurilor structurale", a terenului în suprafaţă de 970 ml (970 mp), în condiţiile Legii
154/2012.

Proiect de Hotărâre nr.23 - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.
Proiect de Hotărâre nr.24 - Cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuințelor ce face parte
din domeniul public și privat al Or. Victoria – fondul locativ de stat.

Proiect de Hotărâre nr.25 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă SUBȚIREL
AURORA
Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă KOJCODAR
LAURENȚIU-MARIAN
Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă MIHĂESCU
ELENA-LORENA
Proiect de Hotărâre nr.28 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă DUMITRU
ELENA
Proiect de Hotărâre nr.29- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă SIMINIUC
VASILE
Proiect de Hotărâre nr.30- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-na Hâldan
Melita-Renate.
Proiect de Hotărâre nr.31 – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2016.

Proiect de Hotărâre nr.32 – Cu privire la modificarea și completarea art.1 din HCL
93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Proiect de Hotărâre nr.33 - Cu privire la completarea comisiei de recepţie a lucrărilor,
produselor şi serviciilor achiziţionate în urma atribuirii contractelor de achiziţie publică, ce
se va constitui prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi ai consiliului local.
Proiect de Hotărâre nr.34 - Cu privire la completarea Comisiei de negociere directă sau
licitaţie publică, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
III.- PROBLEME DIVERSE

1.
Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semenstrul I al anului 2016.
2.
Adresa nr. 8926/07.07.2016 a Cabinetului Medical de Medicină de Familie
dr. Prică Sorin, prin care solicită modificarea cotei actuale de impozitare de 1,3% și
aplicarea cotei minime de 0,2% asupra valorii raportului de evaluare al Cabinetului medical.
3.
Adresa nr. 8925/17.07.2016 a Cabinetului Medical de Medicină de Familie
dr. Nalbuș Lidia, prin care solicită modificarea cotei de impozitare, pentru anul 2017, de
1,3% și aplicarea cotei minime de 0,2% asupra valorii raportului de evaluare al Cabinetului
medical.
4.
Adresa nr 8930/07.07.2016 a SC VIROMET SA Victoria prin care solicită
modificarea HCL 34/2010, în sesnsul modificării zonării Or. Victoria și includerea incintei
societății în zona D.
5.
Adresa nr. 6151/09.05.2016 dl. Hâldan Romeo, cu domiciliul în str.
Albota, bl.5, ap.30, Victoria prin care solicită un spațiu în zona străzii Albota, pentru
construirea unui garaj.
6.
Adresa Asociației Victoria Art, înregistrată cu nr. 8287/23.6.2016, prin
care solicită sprijinul Primăriei Victoria în vederea organizării ediției a III –a a Festivalului
de Film Victoria.
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Nr……………../………………….2016.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din 28.07.2016

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

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la completarea componenţei comisiilor de specialitate

nr. 1, 2 și 3 prevăzute în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la
închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din domeniul
privat al Oraşului Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea Regulamentului Local de Publicitate pentru
Unitatea Administrativ – Teritorială Oraşul Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea d-nei Ţitoc Ionela, în baza contractului de concesiune nr.6003/65RC/27.05.2015, pentru
suprafaţa de 1.000 mp înscris în CF 1453 nr.cad.21/38/1/4/2 nr.topo.95
/I/2/1/1/1/1/1/1/1/38/1/4/2 teren situat în Str.Aleea Uzinei nr.1C, în vederea construirii unei
Spălătorii Auto.
Proiect de Hotărâre nr.5 – Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea
d-nei
Bălaş
Gabriela
Nicoleta,
în
baza
contractului
de
concesiune
nr.5370/55RC/13.05.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100426 nr.topo/nr.cad.100426
teren situat în Str.Albota nr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.-6- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea SC Rasof Prod Impex SRL, în baza contractului de concesiune nr.5372/56RC/13.05.2015,
pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100428 nr.topo/nr.cad.100428 teren situat în
Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă pătrată de 100
mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru acoperiş de 10 cm, iar
faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002 iar tâmplăria din PVC
verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în

favoarea Intreprinderii Individuale- Cristian Nicoleta, în baza contractului de concesiune
nr.4434/36RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002

iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea lui – Kiş Iuliu – Persoană Fizică, în baza contractului de concesiune
nr.4435/37RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.9- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în
favoarea Intreprinderii Individuale- Tomescu Iuliana, în baza contractului de concesiune
nr.4436/38RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albotanr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,
în
favoarea lui Gherman Dionisie-Vasile, în baza contractului de concesiune
nr.4437/39RC/21.04.2015, pentru suprafaţa de 19 mp înscris în CF 100429 nr.topo/nr.cad.100429
teren situat în Str.Albota nr.1, în vederea construirii unui spaţiu comercial cu structură din ţeavă
pătrată de 100 mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru
acoperiş de 10 cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002
iar tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi, comform
proiectului 18/2010.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la constituirea unui drept de superficie, cu titlu oneros,
în favoarea SC Delcar Invest SRL, în baza contractului de concesiune nr.4282/44RC/29.03.2016,
pentru terenul de 50.000 mp format din două loturi în suprafaţă de 32.784 mp- CF 107639
nr.cad.107639 şi 17.216 mp- CF 107640 nr.cad.107640, situat în DJ 104A – str.Policlinicii cu
destinaţia construcţie „Investiţie Centrală de Cogenerare de Înaltă Eficienţă”.
Proiect de Hotărâre nr.12- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
prestări servicii nr.6799/75RC/02.08.2012 încheiat cu SC Victoria Parc Industrial SRL privind
modificarea art.3.1 - Cap.III – durata contractului.
Proiect de Hotărâre nr.13 - Cu privire la aprobarea schimbării destinaţiei imobilului „Atelier de
Vulcanizare” situat în str.George Coşbuc nr.4, din “Atelier de Vulcanizare” în “Garaj”
Proiect de Hotărâre
nr.14 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100280
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/2
şi
CF
100276
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/3 a dreptului de administrare operativă înscris
în favorul Consiliului Popular Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre
nr.15 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100278
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/5 a dreptului de administrare operativă înscris în
favorul Sfatului Popular Victoria.
Proiect de Hotărâre
nr.16 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100277
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2,
CF
100282
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/2,
CF 100279
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/3
şi CF 100283
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/4 a dreptului de
administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Or.Victoria.

Proiect de Hotărâre

nr. 17 - Cu privire la aprobarea contractului de comodat

nr.7453/120RC/01.06.2016 cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 50 de ani, a terenului în suprafaţă de 1.000 mp înscris în CF 100720 nr.topo/
nr.cad.100720, pentru construcţia unui lăcaş de cult către Filiala Cultului CreştinPenticostal –
Biserica lui Dumnezeu Apostolică din Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.18 - Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui
drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 20 de ani asupra terenului în suprafaţă de 500
mp – obiectiv ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea Uzinei,
pentru prestări servicii- construcţie pilon necesar instalării, expoatării şi întreţinerii unor
echipamente de telecomunicaţii mobile uşoare
Proiect de Hotărâre nr.19 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
concesiune Nr.97/14.01.2005 modificat prin actul adiţional nr.3/11247/26.11.2016 cu privire la
modificarea Cap.I – părţile contractane.
Proiect de Hotărâre nr.20- Cu privire la aprobarea constituirii prin licitaţie publică a unui drept
de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2648 mp
înscris în CF 100510 nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/1, obiectiv ce
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Poligonului nr.3, pentru prestări
servicii- service auto şi sediu firmă.

Proiect de Hotărâre nr.21-

Cu privire la aprobarea modificării art.2 din HCL nr.96/30.10.2014
privind Regulamentrul- Privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului
Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes loca.
Proiect de Hotărâre nr.22- Cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită, pe termen limitat,
respectiv 20 de ani pe baza unui Contract de constituire a dreptului de servitute cu titul gratuit pentru
realizarea accesului pe proprietatea publică/privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării
reţelelor publice de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora
pentru proiectul „Ro-NET- construirea unei infrastructuri naţionale de broadband în zonele defavorizate,
prin utilizarea fondurilor structurale", a terenului în suprafaţă de 970 ml (970 mp), în condiţiile Legii
154/2012.

Proiect de Hotărâre nr.23 - Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.
Proiect de Hotărâre nr.24 - Cu privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuințelor ce face parte
din domeniul public și privat al Or. Victoria – fondul locativ de stat.

Proiect de Hotărâre nr.25 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă SUBȚIREL
AURORA
Proiect de Hotărâre nr.26- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă KOJCODAR
LAURENȚIU-MARIAN
Proiect de Hotărâre nr.27- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă MIHĂESCU
ELENA-LORENA
Proiect de Hotărâre nr.28 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă DUMITRU
ELENA
Proiect de Hotărâre nr.29- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă SIMINIUC
VASILE
Proiect de Hotărâre nr.30- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-na Hâldan
Melita-Renate.
Proiect de Hotărâre nr.31 – Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului
centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2016.

Proiect de Hotărâre nr.32 – Cu privire la modificarea și completarea art.1 din HCL
93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
Proiect de Hotărâre nr.33 - Cu privire la completarea comisiei de recepţie a lucrărilor,
produselor şi serviciilor achiziţionate în urma atribuirii contractelor de achiziţie publică, ce
se va constitui prin dispoziţia primarului Or.Victoria cu reprezentanţi ai consiliului local.
Proiect de Hotărâre nr.34 - Cu privire la completarea Comisiei de negociere directă sau
licitaţie publică, privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
III.- PROBLEME DIVERSE

1. Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu
handicap grav pe semenstrul I al anului 2016.
2. Adresa nr. 8926/07.07.2016 a Cabinetului Medical de Medicină de Familie dr.
Prică Sorin, prin care solicită modificarea cotei actuale de impozitare de 1,3% și aplicarea
cotei minime de 0,2% asupra valorii raportului de evaluare al Cabinetului medical.
3. Adresa nr. 8925/17.07.2016 a Cabinetului Medical de Medicină de Familie dr.
Nalbuș Lidia, prin care solicită modificarea cotei de impozitare, pentru anul 2017, de 1,3%
și aplicarea cotei minime de 0,2% asupra valorii raportului de evaluare al Cabinetului
medical.
4. Adresa nr 8930/07.07.2016 a SC VIROMET SA Victoria prin care solicită
modificarea HCL 34/2010, în sesnsul modificării zonării Or. Victoria și includerea incintei
societății în zona D.
5. Adresa nr. 6151/09.05.2016 dl. Hâldan Romeo, cu domiciliul în str. Albota, bl.5,
ap.30, Victoria prin care solicită un spațiu în zona străzii Albota, pentru construirea unui
garaj.
6. Adresa Asociației Victoria Art, înregistrată cu nr. 8287/23.6.2016, prin care
solicită sprijinul Primăriei Victoria în vederea organizării ediției a III –a a Festivalului de
Film Victoria.
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