ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
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Nr……………../………………….2018.

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 04.01.2018 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei
de îndată a Consiliului Local Victoria din data de 04.01.2018 ora 17.
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢE
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 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2018.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

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

Nr……………../………………….2018

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI de îndată din_04.01.2018

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 2017 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în
anul 2018.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la acoperirea definitivă a deficitului
secţiunii de dezvoltare pe anul 2017 din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 12.01.2018 cu ocazia afişării Ordinii de zi a şedinţei
extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 15.01.2018 ora 19.

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI
Proiect de Hotărâre nr.1- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul
Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a
localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM VICTORIA
pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC ”ECOSISTEM VICTORIA”
SRL cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a
acestora.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 –
Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizareCap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va funcţiona în orașul Victoria.
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI extraordinare din 15.01.2018

Proiect de Hotărâre nr.1- privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru
persoane fizice, pe raza orasului Victoria, si a Regulamentului privind instituirea si
administrarea taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice din oraşul
Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.2- Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice salubrizare a
localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM VICTORIA
pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC ”ECOSISTEM VICTORIA”
SRL cu privire la modificarea şi completarea art.13, 14 și 15 – Cap.VIII Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a
acestora.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea modificării şi completării art.69 –
Secțiunea 1- Drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizareCap.13 –Drepturi și obligații din Regulamentul de organizare si functionare a
Serviciului de Salubrizare la nivelul Or. Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ pentru anul 2018 – 2019 care va funcţiona în orașul Victoria.
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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 18.01.2018 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data 25.01.2018 ora 17.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin
Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc
Industrial SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi
completarea art.11 – Cap.V – obligaţiile părţilor contractante.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la abrogarea HCL nr.162/28.11.2017 – prin
care se aprobă constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu
oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2000 mp, obiectiv
ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea Uzinei nr.1,
cu destinaţia „birou comercial”.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de
Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui apartament compus din 3
camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.26/30 – fondul locativ de stat, către
titularul contractului de închiriere.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea dării în administrare cu titlu
gratuit a unor bunuri proprietate public a Or.Victoria, pe o prioadă de 10 an, respectiv
Grădiniţa nr.3 (S+P+1) şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF
100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF 100637
nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu destinaţia “construcții
necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de
consiliere.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la constituirii dreptului de administrare și a
dreptului de superficie cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului în
suprafaţă de 7.272 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 situat în Or.Victoria,
str.Salcâmilor nr.2B către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Braşov, pentru construirea unui nr.de 2 case de tip familial.

Proiect de Hotărâre nr.6 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Victoria și al serviciilor publice subordinate.
Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2017
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de
asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea şi
completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.
Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de
superficie directă, fără licitaţie publică cu plata superficiei, pentru imobilul teren în
suprafață de 500 mp înscris în CF 100777 nr.cad.100777, situat în str.Stadionului
nr.3A, cu destinaţia “extindere construcție” la cererea proprietarilor Muntean MariusOctavian și Muntean Camelia-Mihaela.

DIVERSE
1. Solicitarea dl. Marinescu Florian, domiciliat în orașul Victoria, str. Victoriei, ,
bl.10, ap.44, in calitate de administrator al SC CRAZY SON SRL, cu sediul în str.
Libertății, bl.14, ap.4, cu privire la aprobarea cumpărării spațiului comercial situal în
str. Oltului, nr.42, pe care-l deține în regim de închiriere .
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din _25.01.2018_
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin
Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc
Industrial SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi
completarea art.11 – Cap.V – obligaţiile părţilor contractante.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la abrogarea HCL nr.162/28.11.2017 – prin
care se aprobă constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu
oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra terenului în suprafaţă de 2000 mp, obiectiv
ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Aleea Uzinei nr.1,
cu destinaţia „birou comercial”.
Proiect de Hotărâre nr.3- Cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute de
Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui apartament compus din 3
camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.26/30 – fondul locativ de stat, către
titularul contractului de închiriere.
Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la aprobarea dării în administrare cu titlu
gratuit a unor bunuri proprietate public a Or.Victoria, pe o prioadă de 10 an, respectiv
Grădiniţa nr.3 (S+P+1) şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF
100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF 100637
nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or. Victoria str.Stadionului nr.22, către Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, cu destinaţia “construcții
necesare organizării şi desfășurării activitățiilor de centru de zi şi/sau centru de
consiliere.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la constituirii dreptului de administrare și a
dreptului de superficie cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului în
suprafaţă de 7.272 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 situat în Or.Victoria,
str.Salcâmilor nr.2B către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Braşov, pentru construirea unui nr.de 2 case de tip familial.

Proiect de Hotărâre nr.6 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Orașului Victoria și al serviciilor publice subordinate.
Proiect de Hotărâre nr.7 – Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării managementului Casei de Cultură Victoria pe anul 2017
Proiect de Hotărâre nr.8 - Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de
asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la modificarea şi
completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.
Proiect de Hotărâre nr.9 - Cu privire la aprobarea constituirii unui drept de
superficie directă, fără licitaţie publică cu plata superficiei, pentru imobilul teren în
suprafață de 500 mp înscris în CF 100777 nr.cad.100777, situat în str.Stadionului
nr.3A, cu destinaţia “extindere construcție” la cererea proprietarilor Muntean MariusOctavian și Muntean Camelia-Mihaela.
DIVERSE
1. Solicitarea dl. Marinescu Florian, domiciliat în orașul Victoria, str. Victoriei, ,
bl.10, ap.44, in calitate de administrator al SC CRAZY SON SRL, cu sediul în str.
Libertății, bl.14, ap.4, cu privire la aprobarea cumpărării spațiului comercial situal în
str. Oltului, nr.42, pe care-l deține în regim de închiriere .
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