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

Nr……………../………………….2019.
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21.03.2019 cu ocazia afişării Ordinii de Zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local Victoria din data 28.03.2019 ora 19.00.
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI

III DIVERSE

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la - aprobarea încheierii 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 modificarea Anexei 1C.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la - aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute
de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui nr.de 1 apartament compus din
3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.24/18 – fondul locativ de stat, către
titularul contractului de închiriere.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la - aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de concesiune directă nr.9947/76RC/20.10.2009 cu privire la modificarea Cap.I
– părţile contractante.
Proiect de Hotărâre nr.4 Cu privire la - aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractual de concesiune nr.3528/04.06.2004 cu privire la modificarea și completarea
Cap.I – părţile contractane și art.1 Cap.II – obiectul contractului de concesiune.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C
Drăgușanu” Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.6 - Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe teritoriul orașului Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul
unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente
anului școlar 2018/2019
Proiect de Hotărâre nr.8 - 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 5500 mp – imobil ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat
în str.Chimiștilor, pentru prestări servicii.

III. -DIVERSE

1. Prezentarea Raportului Primarului orașului Victoria.
2. Adresa IPJ Brașov nr. 49122/11.02.2019, cu privire la prezentarea punctului de
vedere solicitat de Consiliul Local prin adresa nr. 1423/2019.
3. Adresa d-lui Simionesei Gabriel, cu domiciliul în str. Chimiștilor, nr.30°, prin
care solicită concesionarea, închirierea sau vânzarea terenului în suprafață de
25mp.
4. Informarea nr. 4308/15.03.2019 întocmită de către Biroul Impozite și Taxe cu
privire la demersurile efectuate în vederea recuperării sumelor restante pentru
persoanele juridice în anul 2018.
5. Referatul nr. 5/28.02.2019 întocmit de către Centrul de Permanență al Medicilor
de Familie.
6. Oferta Asociației ICAR MUSIG 2018 pentru organizarea evenimentului Spring
Fest Victoria 2019.
7. Adresa Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr. 2002/18.03.2019, cu privire
la menținerea propunerii rețelei școlare pentru orașul Victoria, pentru anul școlar
2019-2020.
8. Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului,, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4094/13.03.2019, prin care solicită comunicarea
corespondenței trimisă de către Poliția Victoria.
9. Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4546/20.03.2019, prin care solicită montarea unui corp de
iluminat pe str. Oltului, în fața bl.25 precum și semnalarea unor aspecte de ordine
publică.
10.Raportul de activitate pe anul 2018 intocmit de către SAM –servicii avansate
medicalr SRL.
11.Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4545/20.03.2019, prin care își exprimă nemulțumirea față de
răspunsul primit la solicitarea din 13.03.2019.

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

ROMANIA
ORAŞUL VICTORIA
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ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ordinare din _28.03.2019_
I.- ÎNTREBĂRI ŞI IN TERPELĂRI
II.- PROIECTE DE HOTĂRÂRI:
III DIVERSE

Proiect de Hotărâre nr.1 - Cu privire la - aprobarea încheierii 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 modificarea Anexei 1C.
Proiect de Hotărâre nr.2 - Cu privire la - aprobarea vânzării în condiţiile prevăzute
de Legea 215/2001 şi ale Legii 114/1996 republicată a unui nr.de 1 apartament compus din
3 camere şi dependinţe situat în str.Viitorului nr.24/18 – fondul locativ de stat, către
titularul contractului de închiriere.
Proiect de Hotărâre nr.3 - Cu privire la - aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractul de concesiune directă nr.9947/76RC/20.10.2009 cu privire la modificarea Cap.I
– părţile contractante.
Proiect de Hotărâre nr.4 Cu privire la - aprobarea încheierii unui act adiţional la
contractual de concesiune nr.3528/04.06.2004 cu privire la modificarea și completarea
Cap.I – părţile contractane și art.1 Cap.II – obiectul contractului de concesiune.
Proiect de Hotărâre nr.5- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru
naveta cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C
Drăgușanu” Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.6 - Privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică pe teritoriul orașului Victoria.
Proiect de Hotărâre nr.7- Cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul
unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din oraşul Victoria aferente
anului școlar 2018/2019
Proiect de Hotărâre nr.8 - 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 5500 mp – imobil ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat
în str.Chimiștilor, pentru prestări servicii.

III. -DIVERSE

1. Prezentarea Raportului Primarului orașului Victoria.
2. Adresa IPJ Brașov nr. 49122/11.02.2019, cu privire la prezentarea punctului de
vedere solicitat de Consiliul Local prin adresa nr. 1423/2019.
3. Adresa d-lui Simionesei Gabriel, cu domiciliul în str. Chimiștilor, nr.30°, prin
care solicită concesionarea, închirierea sau vânzarea terenului în suprafață de
25mp.
4. Informarea nr. 4308/15.03.2019 întocmită de către Biroul Impozite și Taxe cu
privire la demersurile efectuate în vederea recuperării sumelor restante pentru
persoanele juridice în anul 2018.
5. Referatul nr. 5/28.02.2019 întocmit de către Centrul de Permanență al Medicilor
de Familie.
6. Oferta Asociației ICAR MUSIG 2018 pentru organizarea evenimentului Spring
Fest Victoria 2019.
7. Adresa Inspectoratului Școlar al Județului Brașov nr. 2002/18.03.2019, cu privire
la menținerea propunerii rețelei școlare pentru orașul Victoria, pentru anul școlar
2019-2020.
8. Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului,, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4094/13.03.2019, prin care solicită comunicarea
corespondenței trimisă de către Poliția Victoria.
9. Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4546/20.03.2019, prin care solicită montarea unui corp de
iluminat pe str. Oltului, în fața bl.25 precum și semnalarea unor aspecte de ordine
publică.
10.Raportul de activitate pe anul 2018 intocmit de către SAM –servicii avansate
medicalr SRL.
11.Adresa d-lui Măriuță Ioan,cu domiciliul în str. Oltului, bl.25, sc.A, ap.17,
înregistrată cu nr. 4545/20.03.2019, prin care își exprimă nemulțumirea față de
răspunsul primit la solicitarea din 13.03.2019.
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