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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea trecerii din proprietatea privată a Statului Român a terenului
de 200 mp înscris în CF 100630 nr.topo/nr.cad.100630, în proprietatea privată a
Or.Victoria

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7126/25.06.2015 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
trecerii din proprietatea privată a Statului Român a terenului de 200 mp înscris în CF 100630
nr.topo/nr.cad.100630, în proprietatea privată a Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art. 36 alin. (2) lit.„c”, alin.(5) lit. „b”,
ale art. 45 alin.(3), art.115 alin.(1) litera “ b”, alin. (3, 5 , 6, 7) şi ale art. 123 alin. (3), Legea
213/1998 republicată, Legea 18/1991 republicată art.36 art.553, art. 557 alin 2 şi următoarele
din Noul Cod Civil- Legea 287/2009 republicată şi HCL nr.82/1998.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001, republicată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă trecerea din proprietatea privată a Statului Român a terenului de 200
mp înscris în CF 100630 nr.topo/nr.cad.100630, în proprietatea privată a Or.Victoria, teren care
se identifică după cum urmează:
Nr.crt.
1

Nr. CF
100630

Nr.topo/nr.cad.
100630

Suprafaţa
200 mp

Adresa
Str.Primăverii nr.12

Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
GHEORGHE CRISTIAN

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Constituirea comisiei de negociere directă a preţului unor bunuri imobile,
terenuri din domeniul privat al Oraşul Victoria, deţinute în mod legal, de
constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 din Legea 21/2001 republicată,
situate în Oraşul Victoria, în vederea vânzării acestora.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7294/30.06.2015 al biroului ADPP cu privire la constituirea
comisiei de negociere directă a preţului unor bunuri imobile, terenuri din domeniul privat al
Oraşul Victoria, deţinute în mod legal, de constructori, de bună credinţă în condiţiile art.123 din
Legea 21/2001 republicată, situate în Oraşul Victoria, în vederea vânzării acestora.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”, art.123 alin.3,
HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile
nr.369/CA/23.03.2010 – dosar nr.576/62/2009, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.16501657, art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001, republicată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se constituie comisia de negociere directă a preţului unor bunuri imobile, terenuri
din domeniul privat al Oraşul Victoria, deţinute în mod legal, de constructori, de bună credinţă,
în condiţiile art.123 din Legea 21/2001 republicată, situate în Oraşul Victoria, în vederea vânzării
acestora după cum urmează:
1.Bratu Cristina – viceprimar – preşedinte
2.Urian Nicolae – şef birou ADPP – membru
3.Neidoni Daniela – consilier ADPP – membru
4.Tişulescu Alina – consilier ADPP – membru
5.Coroeru Angela – referent ADPP – membru
Membrii supleanţi:
1.Rotaru Horia – referent ADPP – membru
2.Fuciu Nicolae – consilier – membru
3.Popaiov Cristina – consilier IT – membru
Art.2- Cu data prezentei, HCL nr.85/29.08.2013 precum şi orice altă prevedere contrară se
abrogă.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
GHEORGHE CRISTIAN
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al
obiectivului de investiție, ”P.T pentru reabilitare trotuare str. Gării, str. Spitalului,
str. Salcâmilor, str. Stadionului, str. Victoriei, str. Ghioceilor și str. Podragu”
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.7221/29.06.2015 al biroului tehnic cu privire la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție,
”P.T pentru reabilitare trotuare str. Gării, str. Spitalului, str. Salcâmilor, str. Stadionului,
str. Victoriei, str. Ghioceilor și str. Podragu”
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d” şi
art.125 şi art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001 şi art.4148 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele publice locale şi avizul favorabil
nr.8 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 - Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție : ”P.T pentru
reabilitare trotuare str. Gării, str. Spitalului, str. Salcâmilor, str. Stadionului, str.
Victoriei, str. Ghioceilor și str. Podragu”.
Art.2– Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației proiect
tehnic pentru obiectivului de investiții, ”P.T pentru reabilitare trotuare str. Gării, str.
Spitalului, str. Salcâmilor, str. Stadionului, str. Victoriei, str. Ghioceilor și str.
Podragu”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al
obiectivului de investiție, ”P.T amenajare parcări str. Albota, str. Teilor și str. Pieții”

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.7223/29.06.2015 al biroului tehnic cu privire la
aprobarea indicatorilor tehnico-economici din proiectul tehnic al obiectivului de investiție,
”P.T amenajare parcări str. Albota, str. Teilor și str. Pieții”
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c” alin.4 lit.”d” şi
art.125 şi art.126 , Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea 453/2001 şi art.4148 din Legea 273/2006 republicată – privind finanţele publice locale şi avizul favorabil
nr.8 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 - Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție : ”P.T
amenajare parcări str. Albota, str. Teilor și str. Pieții”.
Art.2– Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației proiect
tehnic pentru obiectivului de investiții, ”P.T amenajare parcări str. Albota, str. Teilor și
str. Pieții”, conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea U.A.T Or. Victoria în calitate de asociat la
SC ECOSISTEM VICTORIA SRL
Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului Or. Victoria nr. 5317/12.05.2015 și refertul nr.
7561/06.07.2015 al secretarului Or. Victoria, cu privire la participarea UAT Or. Victoria în
calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL,
- Adresa nr. 45/10.03.2015 a SC ECOSISTEM VICTORIA SRL,
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 ,alin (2), lit. b.d.e, alin (3) lit. c,
alin.(7) lit. a , Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, Hotărârea nr. 2/02.02.2015 a Asociației
Intercomunitare ”ECO SISTEM VICTORIA”, H.G nr. 745/207, pentru aprobarea Regulamentului
privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice. Legea nr.
26/1990, actualizată, art.87 din Legea 161/2003, HCL nr.88/28.05.2015 - cu privire la
participarea UAT Or. Victoria în calitate de asociat la SC ECOSISTEM VICTORIA SRL
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art. 1 – Se aprobă participarea U.A.T Or. Victoria în calitate de asociat la SC
ECOSISTEM VICTORIA SRL,cu sediul în Or. Victoria, str, Stadionului, nr. 14, jud. Brașov, CUI
RO29445066, J08/1967/2011.
Art.2 – Aportul la capitalul social al societății va avea loc prin preluarea a 3 părți sociale
fiecare în valoare de 10 lei , însumând 30 lei valoare totală, din totalul de 21 părți sociale
deținute de asociatul unic Asociația Intercomunitară Eco Sistem Victoria.
Art.3 – Se împuternicește persoana d-nei VOILA DANIELA, cetățean român, născută la
data de 01.12.1960 în com. Arpașu de Sus, Jud. Sibiu, CNP 2601201084754, domiciliată în str.
Albota, bl.9, ap.26, Or. Victoria, posesoare al CI seria BV, nr. 921735, eliberat la data de
12.11.2013 de către SPCLEP Victoria, să semneze actul adițional, actul constitutiv actualizat al
SC ECOSISTEM VICTORIA SRL, precum și declarațiile corespunzătoare acestuia, semnătura fiind
opozabilă persoanei juridice al cărei împuternicit este. De asemenea, doamna VOILA DANIELA
va intreprinde tot ceea ce va fi util, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului mandat, acesta
fiind gratuit și opozabil până la revocare.
Art. 4 – Se împuternicește persoana d-nei VOILA DANIELA, cetățean român, născută la
data de 01.12.1960 în com. Arpașu de Sus, Jud. Sibiu, CNP 2601201084754, posesoare al CI
seria BV, nr. 921735, eliberat la data de 12.11.2013 de către SPCLEP, domiciliată în str. Albota,
bl.9, ap.26, Or. Victoria, pentru reprezentarea în consiliul de administrație.
Art.5 – Cu data prezentei hotărâri, se abrogă HCL nr. 88/28.05.2015.
Art.6 – Prezenta hotărâre intră in vigoare și se comunică potrivit art. 48, alin (2) , art.
49, ali. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și
completările ulterioare.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 30.06.2015.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.7748/10.07.2015 al biroului buget financiar contabil
cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la
data de 30.06.2015.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi ale Legii
273/2006 art.49 alin.12 şi HCL 37/05.03.2015 – privind aprobarea bugetului Orașului
Victoria pe anul 2015.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria
la data de 30.06.2015.Anexele nr.1-21 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la însușirea de către Consiliul Local Victoria a Raportului de expertiză
tehnică nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea stadiului fizic și valoarea
lucrărilor defalcate pe fiecare asociat pentru obiectivul Spital Victoria, aprobarea
strategiei de desfășurare a activității asocierii în participațiune pentru perioada
2015-2021 precum și a raportului de activitate al asocierii în participațiune pentru
perioada 17.05.2011-30.06.2015.
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.7943/16.07.2015 cu privire la însușirea de către Consiliul
Local Victoria a Raportului de expertiză tehnică nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea
stadiului fizic și valoarea lucrărilor defalcate pe fiecare asociat pentru obiectivul Spital Victoria,
aprobarea strategiei de desfășurare a activității asocierii în participațiune pentru perioada 20152021 precum și a raportului de activitate al asocierii în participațiune pentru perioada
17.05.2011-30.06.2015.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”,”e” , alin.6 lit.”a” pct.3, alin.7 lit.
“a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 alin.1 lit. “b”, art.123 , art.124, Legea 287/2009- Codul Civil Asocierea în participaţie art.1949, 1950, 1951, 1952, 1953 şi art.1954, art.251-256 din Codul
Comercial, art.13 lit.”e”, art.28, 86 şi 127 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.44/2003 pentru aprobarea
normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Legea 213/1998
art.15 şi 16, HG 548/1999, Constituţia Rămâniei art.136, contractul de asociere în participaţiune
nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL,
Decizia nr.81 din 04.09.2014, Decizia nr.81/34/20.03.2015 prin care se prelungește termernul
de realizare a măsurilor dispuse la cap.I lit.”c” din Decizia nr.81/04.09.2014 până la data de
15.07.2015 precum și raportul nr.1906/19.02.2015 al Camerei de Conturi Brașov.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1-Consiliul Local Victoria, își însușește Raportul de expertiză tehnică
nr.7833/15032/14.07.2015 cu privire la stabilirea stadiului fizic și valoarea lucrărilor defalcate pe
fiecare asociat pentru obiectivul Spitalul Victoria, conform anexei nr.1.
Art.2– Se aprobă strategia de desfășurare a activității asocierii în participațiune pentru
perioada 2015-2021, conform anexei nr.2.
Art.3- Se aprobă raportul de activitate al asocierii în participațiune pentru perioada
17.05.2011-30.06.2015, conform anexei nr.3.
Art.4- Anexele nr.1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.5- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
GHEORGHE CRISTIAN
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la însușirea de către Consiliul Local Victoria a Raportului de evaluare
nr.7845/15028/02.07.2015 pentru un nr.de 104 bunuri ce fac parte din proprietatea
publică a Or.Victoria, în vederea înregistrări valorilor acestora în evidențele contabile
și lista cu inventarul domeniului public.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.7985/17.07.2015 cu privire la însușirea de către Consiliul
Local Victoria a Raportului de evaluare nr.7845/15028/02.07.2015 pentru un nr.de 104 bunuri
ce fac parte din proprietatea publică a Or.Victoria, în vederea înregistrări valorilor acestora în
evidențele contabile și lista cu inventarul domeniului public.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.119, art.120 și art.122,
Legea 213/1998 republicată, Legea 731/2001, Legea 241/2003, Legea 71/2011, HG 548/1999,
Constituția României art.136, Legea 287/2009- codul civil art.858-870, Legea 18/1991
republicată art.5.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1-Consiliul
Local
Victoria,
își
însușește
Raportul
de
evaluare
nr.7845/15028/02.07.2015 pentru un nr.de 104 bunuri ce fac parte din proprietatea publică a
Or.Victoria, în vederea înregistrări valorilor acestora în evidențele contabile și lista cu inventarul
domeniului public, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
GHEORGHE CRISTIAN

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu de
specialitate al Primarului Or Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Analizând Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul Resurse Umane din cadrul
aparatului propriu de specialitate primarului nr.7333/01.07.2015 si nota de fundamentare a
primarului Orasului Victoria nr.7334/01.07.2015
Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicata Avizul A. N. F. P. nr.31779/2015.
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 republicata art.36, alin.3, lit „b”şi ale art.III din OU
63/2010 privind modificarea Legii 273/2006.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul propriu de
specialitate al primarului Or. Victoria, conform anexelor nr. I şi II.
(2) Numărul total de posturi din structura organizatorică a aparatului propriu de
specialitate al primarului este 140, din care 52 funcții publice, 86 functii regim contractual și 2
funcții de demnitate publică .
(3) Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(4) Cu data prezentei se abroga orice dispozitii contrare.
Art. 2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la indeplinire de catre primarul
Or.Victoria.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2015.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere raportul nr.8049/20.07.2015 al Biroului Buget Financiar Contabil
cu privire la aprobarea rectificării Bugetului Orasului Victoria pe anul 2015,
referatul
nr.7045/01.07.2015 al biroului tehnic, raportul clubului sportiv “Chimia” Or.Victoria și
raportul nr.8023/17.07.2015 al biroului impozite și taxe cu referire la venituri.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, Legea 273/2006 – finanţele publice
locale art.19 şi art.48, Legea 186/2014- legea bugetului de stat pe anul 2015.
În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală:
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1-Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe
secțiuni) pe anul 2015 conform Anexei I la partea de venituri influiente cu plus 50,81 mii
lei, valoare totală rectificată 12.245,54 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli,
influiente cu plus 593,00 mii lei, valoare totală rectificată 13.787,73 mii lei.
Art.2- Se aprobă lista de investiții 1a și 1b buget local 2015 pentru activitatea
proprie – potrivit Anexei III.
Art.3- Se aprobă bugetul activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2015 – total și pe secțiuni, conform – Anexei IV, la partea de venituri cu
plus 65,00 mii lei iar la partea de cheltuieli cu plus 65,00 mii lei.
Art.4-Se aprobă bugetul pe anul 2015 total și pe secțiuni – Anexa V, pentru
Clubului Sportiv“Chimia” Or.Victoria, la partea de venituri cu suma de 65,00 mii lei și la
partea de cheltuieli cu suma de 65,00 mii lei.
Art.5–Se aprobă utilizarea sumei de 1.542,19 mii lei din excedentul anului
precedent pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art.6 -Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea alin.2 și a alin.5 ale art.2 din HCL nr.55/26.03.2015.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.8051/20.07.2015 al Biroului Buget Financiar Contabil
cu privire la modificarea alin.2 și a alin.5 ale art.2 din HCL nr.55/26.03.2015.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe
2015, HCL 37/05.03.2015.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic–Se aprobă modificarea alin.2 și a alin.5 ale art.2 din HCL
nr.55/26.03.2015, după cum urmează:
- alin.2 al Art.2- va avea următorul conținut - Zilelor Or.Victoria– cu suma de
107.000 lei
- alin.5 al Art.2 - va avea următorul conținut - Alte activități - cu suma de 3.000 lei.
Sumele se vor suporta din bugetul local pe anul 2015, în limita fondurilor disponibile
în bugetul local.Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la nominalizarea unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Or.Victoria pentru semnarea protocolului de predare - primire între
Consiliul Local Victoria și Compania Națională de Investiții S.A cu referire la
obiectivul “Lucrări de reabilitare, Modernizare și dotare – Așezământ Cultural –
Oraș Victoria.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.8076/21.07.2015 al Biroului tehnic cu privire la
nominalizarea unui reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Or.Victoria pentru semnarea protocolului de predare - primire între Consiliul Local
Victoria și Compania Națională de Investiții S.A cu referire la obiectivul “Lucrări de
reabilitare, Modernizare și dotare – Așezământ Cultural – Oraș Victoria.
Văzând prevederile prevederile Legii 215/2001 republicată art.36, Legea 50/1991
republicată, Legea 10/1995 republicată şi HG 273/1994 republicată.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1–Se nominalizează dl/d-na_____________________________ din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Or.Victoria pentru semnarea protocolului de predare
- primire între Consiliul Local Victoria și Compania Națională de Investiții S.A cu
referire la obiectivul “Lucrări de reabilitare, Modernizare și dotare – Așezământ Cultural –
Oraș Victoria.
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITAT

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la demisia dl. Popa Vasile din funcția de director al Clubului Sportiv
Chimia Oras Victoria

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de demisie nr. 8145/ 17/22.07.2015 2015 a dl. Popa
Vasile din funcția de director al Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria și Procesul-verbal
al Consiliului de Administrație din 22.07.2015.
Văzând prevederile prevederile Legii 215/2001 republicată art. 36, alin ( 2 ), lit.
“d” si “ c” , alin. (6), lit a,pct . 3,5 si 6 precum si art.45 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare și ale art.3, art.22,
art.29 si 30 din Legea nr.69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si a Hotararii de Guvern nr.884/2001 regulamentul de
punere in aplicare a Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si a sportului cu modificarile si
completarile ulterioare, Legii nr. 551/2004 privind organizarea si functionarea Comisiei
Nationale de Disciplina Sportiva, Legii nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea
dopajului in sport, Legii nr.4/2008 pentru prevenirea si combaterea violentei pe terenurile
de sport si in salile de sport.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 – Se ia act de demisia d-lui Popa Vasile din funcția de director al Clubului
Sportiv Chimia Oras Victoria. Demisia va produce efecte începând cu data numirii, prin
dispoziție a directorului interimar.
Art.2 – Funcția de director al Clubului Sportiv Chimia Oras Victoria, rămasă vacantă
se va ocupa prin concurs în condițiile legii. Până la ocuparea prin concurs a funcției de
director, primarul Or. Victoria va numi prin dispoziție un director interimar.
Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

