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 18.05.2017 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data 25.05.2017 ora 19.

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

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului
Victoria pe anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100128 Victoria
nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 a dreptului de administrare operativă înscris în favorul
Consiliului Local Victoria şi atestarea apartenenţei terenului de 267 mp înscris în CF 100128
Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 la domeniul privat al Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de
195 mp, situat în str.Salcâmilor nr.8, înscris în CF 100334 nr.topo/nr.cad.100334 şi a
documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu
destinaţia „construcţie terasă”.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
închiriere Nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Orăşteanu Florin, pentru
spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriereîn sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi
primă înscriere pentru 2 (două) loturi de teren în suprafaţă de 2.294 mp şi 1.940 mp, din
suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp (2.478.667 mp) din CF 100051 Victoria teren ce aparţin
domeniului privat al Or.Victoria, pentru executia lucrărilor de amenajare Alee de promenadă.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria,
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria.

Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
Monica- Marcela.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin
locativ de stat din Or.Victoria – domeniul privat.

Drăgoi
fondului

III.- PROBLEME DIVERSE

1.
Adresa Casei de Cultură Victoria nr. 109/17.05.2017, prin care solicită
suplimentare sume din bugetul local.
2.
Adresa Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” nr. 1564/17.05.2017, prin care
solicită sprijin financiar pentru extinderea instalației electrice în vederea înființării unui
laborator de informatică.
3.
Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria nr.344/17.05.2017, prin care
solicită suplimentarea sume din bugetul local.
4.
Adresa Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” nr. 925/10.05.2017, prin
care solicită suplimentarea bugetului local cu suma de 7000 lei necesară pentru plata
burselor sociale pentru elevii din mediu rural aferente semestrului II al anului școlar
2016/2017.

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din _25.05.2017_
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului
Victoria pe anul 2017.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la aprobarea radierii din CF 100128 Victoria
nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 a dreptului de administrare operativă înscris în favorul
Consiliului Local Victoria şi atestarea apartenenţei terenului de 267 mp înscris în CF 100128
Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 la domeniul privat al Or.Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de
195 mp, situat în str.Salcâmilor nr.8, înscris în CF 100334 nr.topo/nr.cad.100334 şi a
documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu
destinaţia „construcţie terasă”.
Proiect de Hotărâre nr.4- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de
închiriere Nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Orăşteanu Florin, pentru
spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de închiriereîn sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi
primă înscriere pentru 2 (două) loturi de teren în suprafaţă de 2.294 mp şi 1.940 mp, din
suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp (2.478.667 mp) din CF 100051 Victoria teren ce aparţin
domeniului privat al Or.Victoria, pentru executia lucrărilor de amenajare Alee de promenadă.
Proiect de Hotărâre nr.6- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria,
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.7 - Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei
Monica- Marcela.
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin
locativ de stat din Or.Victoria – domeniul privat.

Drăgoi
fondului

III.- PROBLEME DIVERSE

Adresa Casei de Cultură Victoria nr. 109/17.05.2017, prin care solicită
suplimentare sume din bugetul local.
2.
Adresa Liceului Teoretic ”I.C.Drăgușanu” nr. 1564/17.05.2017, prin care
solicită sprijin financiar pentru extinderea instalației electrice în vederea înființării unui
laborator de informatică.
3.
Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria nr.344/17.05.2017, prin care
solicită suplimentarea sume din bugetul local.
4.
Adresa Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” nr. 925/10.05.2017, prin
care solicită suplimentarea bugetului local cu suma de 7000 lei necesară pentru plata
burselor sociale pentru elevii din mediu rural aferente semestrului II al anului școlar
2016/2017.
1.
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