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Nr……………../………………….2017.

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 04.01.2017 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei
de îndată a Consiliului Local Victoria din data de 05.01.2017 ora 16.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului local al Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2016 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P –
format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km6+300 – 3+800, DJ 105P km
0+000 – 3+800”.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI de îndată din_05.01.2017

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la utilizarea de sume din excedentul
bugetului local al Oraşului Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al
anului 2016 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2016 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor
de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 – Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat
pentru Proiectul ”Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P –
format din DJ 104A km 0+000 – 45+000, DJ 105C km6+300 – 3+800, DJ 105P km
0+000 – 3+800”.
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 19.01.2017 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data 26.01.2017 ora 19.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la repartizarea a două spaţii cu destinaţia sediu
de partid în condiţiile Legii 27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Lega 43/2003,
art.26 alin.1-4 din Legea 334/2006 republicată cu plata chiriei aferente.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la compensarea de către proprietarul
apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul
Suciu Angela pentru lucrările de reparaţii la hidroizolaţie cu chiria aferentă.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de
comodat Nr.1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Or.Victoria şi Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.1, cu privire la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –obiectul
contractului cu Anexa nr.2 – obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al
Or.Victoria
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin fondului locativ
de stat din Or.Victoria – domeniul privat.

Proiect de Hotărâre nr.5 - 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,

Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016
Proiect de Hotărâre nr7- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de
funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de
55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2017.
III.- PROBLEME DIVERSE

1.
Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
2.
Petiție fără număr de inregistrare la emitent, inregistrată cu
nr.776/17.01.2017,
prin care se solicită analizarea modului de facturare a cantității de apă provenită din
diferentele de bransament și la canalizare.
3. Adresa nr. 20/19.01.2017 SC Parc Industrial SRL, inregistrata cu nr.
986/19.01.2017 privind răspunsul la petitia inregistrată cu nr.776/17.01.2017prin
care se solicită analizarea modului de facturare a cantității de apă provenită din
diferentele de bransament și la canalizare.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din _26.01.2017_
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1- Cu privire la repartizarea a două spaţii cu destinaţia sediu
de partid în condiţiile Legii 27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Lega 43/2003,
art.26 alin.1-4 din Legea 334/2006 republicată cu plata chiriei aferente.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la compensarea de către proprietarul
apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de 490 lei plătită de către chiriaşul
Suciu Angela pentru lucrările de reparaţii la hidroizolaţie cu chiria aferentă.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de
comodat Nr.1656/12RC/27.02.2012 încheiat între Or.Victoria şi Grădiniţa cu Program
Prelungit nr.1, cu privire la completarea, art.3.1 şi a art.3.3, Cap.3 –obiectul
contractului cu Anexa nr.2 – obiecte de inventar ce apartin domeniului privat al
Or.Victoria
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin fondului locativ
de stat din Or.Victoria – domeniul privat.

Proiect de Hotărâre nr.5 - 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,

Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2016
Proiect de Hotărâre nr7- Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de
funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de
55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.8- Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de
interes local pentru anul 2017.
III.- PROBLEME DIVERSE

Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
2.
Petiție fără număr de inregistrare la emitent, inregistrată cu
nr.776/17.01.2017,
prin care se solicită analizarea modului de facturare a cantității de apă provenită din
diferentele de bransament și la canalizare.
3. Adresa nr. 20/19.01.2017 SC Parc Industrial SRL, inregistrata cu nr.
986/19.01.2017 privind răspunsul la petitia inregistrată cu nr.776/17.01.2017prin
care se solicită analizarea modului de facturare a cantității de apă provenită din
diferentele de bransament și la canalizare.
1.
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