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

Nr……………../………………….2017.
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 16.02.2017 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data 23.02.2017 ora 19.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1- cu privire la încetarea mandatului de consilier local al
Orașului Victoria a domnului PALER LUCIAN IOAN și vacantarea mandatului de
consilier local.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului
Victoria a domnului LUP ALEXANDRU.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.1 prevăzută în
Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016.

Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe
surse de finanţare şi a situaţiilor financiare pe anul 2016.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la preluarea ca venit la bugetul local a
excedentului înregistrat la data de 31.12.2016 al activitatilor finanțate integral din venituri
proprii desfășurate direct de către U.AT Orașul Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2017 – 01.02.2018.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire completarea listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria cu 14 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de
Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 15 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public.

Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la încheierea 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
completarea Anexei 1 pentru unele bunuri de domeniul public prevăzute la poz.132-141 a
căror valoare a fost majorată ca urmare a efectuării unor lucrări, precum şi introducerea a

două noi poziţii respectiv poz.142 şi 143 cu două bunuri respectiv reţea de apă şi reţea de
canalizare.
Proiect de Hotărâre nr. 9 - Cu privire la aprobarea întocmirii unui raport de
evaluare de un expert autorizt ANEVAR pentru obiectivele şi terenurile aferente acestora –
Centrală termică situată în str.Victoriei nr.20, Centrală termică situată în str.Oltului nr.40,
Centrală termică situată în str.Primăverii nr.8A şi Punct Termic situat în str.Pieţii, obiective
ce aparţin domeniului privat, situate în Or.Victoria în vederea vânzării acestora.
Proiect de Hotărâre nr.10- Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul în suprafaţă de 116 mp din suprafaţa de 26
Ha şi 3952 mp (263952 mp) din CF 100366 teren ce aparţine domeniului privat al
Or.Victoria, a lucrărilor de alipire pentru un nr.de 2 parcele de teren în suprafaţă de 116
mp şi 267 mp înscrisă în CF 100128 topo/nr.cad. 94/15/4/2/3/2/1/1/3/1, situate în
str.Oltului nr.40, obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, înscrierea acestora
într-o singură carte funciară şi înscrierea în CF a imobilul ( construcţie) Centrală Termică –
CT3 situat în str.Oltului nr.40.
Proiect de Hotărâre nr.11- Cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017

III.- PROBLEME DIVERSE

1.
Raportul privind activitatea desfășurată de Consiliul de Administrație al SAM
–servicii medicale SRL în perioada 2011-2016.
2.
Adresa nr. 269/2300/07.02.2017 înaintată de către Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Victoria prin care solicită sprijinul pentru obținerea spațiului din str. Stadionului,
nr.22, Victoria, proprietatea Orașului Victoria în vederea desfășurării activității acestei
instituții.
3.
Informarea nr. 2238/06.02.2017 înaintată de către Biroul Administrarea
Domenilului Public și Privat cu privire la solicitarea Partidului Social Românesc pentru
obținerea unui stațiu cu destinație sediu de partid.
4.
Adresa nr. 276/1583/30.01.2017 înaintată de către Liceul Teoretic ”I.C.
Drăgușanu” Victoria prin care solicită sprijin în rezolvarea măsurilor impuse în urma
controlului efectuat de ISU Brașov.
5.
Adresa nr. 275/1582/30.01.2017 înaintată de către Liceul Teoretic ”I.C.
Drăgușanu” Victoria prin care solicită sprijin în rezolvarea măsurilor impuse în urma
controlului efectuat de Agentia Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Brașov.

6.
Informarea nr. 105/1340/26.01.2017 înaintată de către Colegiul Tehnic ”Dr.
Al. Bărbat” Victoria cu privire la nerespectarea HCL nr. 93/2016 și a Contractului încheiat
cu Centrul Școlar de Educație Incluzivă Victoria având ca obiect transportul elevilor cu
microbuzul școlar.
7.
Adresa nr. 324/3009/16.02.2017 înaintată de către Centrul Școlar de Educație
Incluzivă Victoria prin care exprimă punctul de vedere referitor la adresa nr.
275/1582/30.01.2017 înaintată de către Liceul Teoretic ”I.C. Drăgușanu” Victoria.
8.
Informarea nr. 3004/16.02.2017 înaintată de secretarul orașului Victoria având
ca obiect majorarea salariilor și indemnizațiilor personalului din instituțiile publice în
conformitate cu OUG nr.2/2017.

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA
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