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. 9659/ 26.08.2015 al Biroului Buget Financiar Contabil rectificarea
și modificarea listelor obiectivelor de investiții pe anul 2015.
- Raportul nr.9600/24.08.2015 al biroului impozite și taxe cu referire la venituri.
- Referatul nr.9558/25.08.2015 al biroului tehnic, privind propunere rectificare
bugetară luna august 2015.
- Adresa nr. 40/9639/26.08.2015 Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria ,
Adresele:
nr.
482/9596/25.08.2015
a
Liceului
I.C
Dragusanu,
nr.1734/9593/25.08.2015 a Colegiului Tehnic Dr. Alexandru Bărbat , nr. 562/9594/25.08.2015
a Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Victoria, privind rectificare Buget Activități finanțate
integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2015.
- Adresele nr. 3640/9050/13.08.2015, nr. 3784/9385/21.08.2015 a DGRFP Brașov,
cu privire la repartizarea pe unități administrative- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe
valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor
și municipiilor destinate pentru hotărări judecătorești pentru plata salariilor ăn unitățile de
învățământ preuniversitar de stat.
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 influente cu plus 247,32 mii lei,
valoare totală rectificată 12.492,86 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli,
influente cu plus 256,00 mii lei, valoare totală rectificată 14.043,73 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 local rectificat pe anul 2015 (total și pe secțiuni) al
Liceului Teoretic ”I.C. Drăgușanu” Or. Victoria, cu influențe plus 136,00 mii lei, valoare
total rectificată 2.793,67 mii lei, potrivit Anexei IV.
Art. 4 - Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2015 (total și pe secțiuni) al
Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Or. Victoria, cu influențe plus 69,00 mii lei, valoare total
rectificată 1.421,66 mii lei, potrivit Anexei V.

Art. 5 - Se aprobă bugetul local rectificat pe anul 2015 (total și pe secțiuni) al
Grădiniței cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria, cu influențe plus 31,00 mii lei, valoare total
rectificată 625,67 mii lei, potrivit Anexei VI.
Art.6 - Se aprobă bugetul activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii rectificat pe anul 2015 al Orașului Victoria– total și pe secțiuni, conform – Anexei
VII, la partea de venituri cu plus 20,00 mii lei, valoare rectificată 311,00 mii lei, iar la partea
de cheltuieli cu plus 20,00 mii lei, valoare rectificată 311,00 mii lei.
Art. 7 - Se aprobă bugetul activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri
proprii pe anul 2015 – total și pe secțiuni, al Liceului Teoretic ”I.C. Drăgușanu” Or. Victoria,
conform – Anexei VIII, valoare total rectificată 31,00 mii lei.
Art. 8 – Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2015 al Casei de Cultură Or. Victoria –
instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe secțiuni), potrivit
Anexei IX, valoare rectificată 30,00 mii lei.
Art.9 -Se aprobă bugetul rectificat pe anul 2015 al Clubului Sportiv Chimia Oraș
Victoria, instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe
secțiuni), cu influențe trim. III 2015 plus 20,00 mii lei la partea de venituri, valoare rectificată
85,00 mii lei, și plus 25,00 mii lei la partea de cheltuieli, valoare rectificată 85,00 mii lei,
potrivit Anexei X.
Art.10–Se aprobă utilizarea sumei de 1.550,87 mii lei din excedentul anului precedent
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului local.
Art. 11 -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 aprobarea vânzării în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001
republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei
Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 68 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1C
înscris în CF 100653 nr.cad./nr.topo.100653.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.8279/24.07.2015 cu privire la aprobarea vânzării în condiţiile
art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL
nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a terenului de 68 mp situat în Or.Victoria
str.Pieţii nr.1C înscris în CF 100653 nr.cad./nr.topo.100653 pe baza dreptului de preemţiune către
dl.ILINA IOAN având la bază raportul de evaluare nr.15/8195/23.07.2015 anexa nr.4 la raportul de
evaluare.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă vânzărea în condiţiile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 republicată, HCL
nr.47/30.10.2008 modificată prin HCL nr.3/29.01.2009 şi a Sentinţei Civile nr.369/CA/23.03.2010 a
terenului de 68 mp situat în Or.Victoria str.Pieţii nr.1C înscris în CF 100653 nr.cad./nr.topo.100653,
către dl.ILINA IOAN având la bază anexa nr.4 la raportul de evaluare nr.15/8195/23.07.2015.
Art.2- Preţul de vânzare a terenului în suprafaţă de 68 mp situat str.Pieţii nr.1C înscris în
CF 100653 nr.cad./nr.topo.100653 este de 779, 60 euro, la care se va adăuga TVA-ul după
vânzare.Vănzarea terenurilor nu se va putea face sub preţul de 779,60 euro.Alte cheltuieli în sumă
de 125 lei compuse din valoarea cheltuielilor efectuate cu evaluarea terenurilor, dezmembrare
autentificate şi taxe ANCPI se vor achita separat faţă de preţul de vânzare a terenului.
Art.3- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
Art.4- La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte
contractele de concesiune nr.4170/03.11.1998.
Art.5– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 aprobarea vânzării unui nr.de 4 apartamente, domeniul privat al
Or.Victoria- fondul locativ, către titularii contractelor de închiriere.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.8281/24.07.2015 cu privire la aprobarea vânzării unui nr.de 4
apartamente, domeniul privat al Or.Victoria- fondul locativ, către titularii contractelor de închiriere.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121,
art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663,
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din legea nr.213/1998
privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 republicată, Decretul-Lege
61/1990, Legea 85/1992, OU 10/1993 şi Legea 114/1996 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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă vânzărea unui nr.de 4 apartamente, situate în str.Viitorului nr.26/17,
str.George Coşbuc nr.1/152, str.Viitorului nr.3/28 şi str.Viitorului nr.3/12 domeniul privat al
Or.Victoria- fondul locativ, către titularii contractelor de închiriere, având la bază raportul de
evaluare nr.16/8196/23.07.2015, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2- Preţul de vânzare a celor 4 apartamente situate în str.Viitorului nr.26/17, str.George
Coşbuc nr.1/152, str.Viitorului nr.3/28 şi str.Viitorului nr.3/12 prevăzute în anexa nr.1 s-a stabilit în
baza raportului de evaluare nr.16/8196/23.07.2015 la care se adaugă suma de 198 lei/apartament
ce reprezintă cheltuielile efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare.
Art.3- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
Art.4- Se aprobă condiţiile de vânzare a celor 4 apartamente situate în str.Viitorului
nr.26/17, str.George Coşbuc nr.1/152, str.Viitorului nr.3/28 şi str.Viitorului nr.3/12 – domeniul privat
al Or.Victoria către titularii contractelor de închiriere după cum urmează:
- certificat de neurmărire fiscală( din care să rezulte: plata chiriei la zi, plata tuturor datoriilor,
altele decât chiria, înregistrate la biroul de impozite şi taxe)
- plata la zi a utilităţilor (energie electrică,gaz metan, apă canal, salubritate)
- locuinţa poate fi cumpărată cu plata integrală sau în rate cu un avans de minim 20%
- cumpărarea cu plata în rate se va face în maxim 12 rate, în 24 de luni.
- plata se face la cursul de schimb euro/leu stabilit de BNR din ziua plăţii.
Art.5– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 aprobarea vânzării unui nr.de 7 apartamente, domeniul privat al
Or.Victoria- fondul locativ, către titularii contractelor de închiriere.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.8280/24.07.2015 cu privire la aprobarea vânzării unui nr.de 7
apartamente, domeniul privat al Or.Victoria- fondul locativ, către titularii contractelor de închiriere.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121,
art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657, art.1660-1663,
art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din legea nr.213/1998
privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991 republicată, Decretul-Lege
61/1990, Legea 85/1992, OU 10/1993 şi Legea 114/1996 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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă vânzărea unui nr.de 7 apartamente, situate în str.George Coşbuc
nr.2/13, str.George Coşbuc nr.2/55, str.Viitorului nr.22/8, str.Viitorului nr.22/9, str.Viitorului nr.3/38,
str.George Coşbuc nr.2/27 şi Viştea de Jos nr.96A, Bl.1, Ap.7, domeniul privat al Or.Victoria- fondul
locativ, către titularii contractelor de închiriere, având la bază raportul de evaluare
nr.15/8195/23.07.2015, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Preţul de vânzare a celor 7 situate apartamente situate în str.George Coşbuc
nr.2/13, str.George Coşbuc nr.2/55, str.Viitorului nr.22/8, str.Viitorului nr.22/9, str.Viitorului nr.3/38,
str.George Coşbuc nr.2/27 şi Viştea de Jos nr.96A, Bl.1, Ap.7, prevăzute în anexa nr.1 s-a stabilit în
baza raportului de evaluare nr.15/8195/23.07.2015 la care se adaugă suma de 125 lei/apartament
ce reprezintă cheltuielile efectuate cu întocmirea rapoartului de evaluare.
Art.3- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, onorariul notarului public precum şi taxele ANCPI cad în sarcina cumpărătorului.
Art.4- Se aprobă condiţiile de vânzare a celor 7 apartamente situate în str.George Coşbuc
nr.2/13, str.George Coşbuc nr.2/55, str.Viitorului nr.22/8, str.Viitorului nr.22/9, str.Viitorului nr.3/38,
str.George Coşbuc nr.2/27 şi Viştea de Jos nr.96A, Bl.1, Ap.7– domeniul privat al Or.Victoria către
titularii contractelor de închiriere după cum urmează:
- certificat de neurmărire fiscală( din care să rezulte: plata chiriei la zi, plata tuturor datoriilor,
altele decât chiria, înregistrate la biroul de impozite şi taxe)
- plata la zi a utilităţilor (energie electrică,gaz metan, apă canal, salubritate)
- locuinţa poate fi cumpărată cu plata integrală sau în rate cu un avans de minim 20%
- cumpărarea cu plata în rate se va face în maxim 12 rate, în 24 de luni.
- plata se face la cursul de schimb euro/leu stabilit de BNR din ziua plăţii.
Art.5– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 acceptarea donatiei bunurilor prevăzute în contractul de donaţie
nr.91/8312/24.07.2015 încheiat între SC MOBRA FILM SRL şi Oraşul Victoria.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.8477/29.07.2015 cu privire la acceptarea donatiei bunurilor
prevăzute în contractul de donaţie nr.91/8312/24.07.2015 încheiat între SC MOBRA FILM SRL şi
Oraşul Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121
alin.3, art.122 alin.2,art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.985, art.987 alin.3, art.1011-1033,
art.1091 alin.1-4, art.1097-1098, art.1119 şi art.1149 şi
contractul de donaţie
nr.91/8312/24.07.2015 încheiat între SC MOBRA FILM SRL şi Oraşul Victoria.
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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Consiliul Local Victoria, acceptă donatia bunurilor prevăzute în contractul de donaţie
nr.91/8312/24.07.2015 încheiat între SC MOBRA FILM SRL şi Oraşul Victoria.
Art.2- (1) Descrierea obiectului donaţiei: Cinci jocuri compuse din: poduri, grinzi, bârne,
lanţuri suspendate între doi copaci şi servesc ca punct de acces între aceştia cu valoarea totală de
4.500 lei
1.- Primul joc este format din rondele de lemn (cu diametru de 50 cm) poziţionate orizontal
pe două cabluri.Lungime 5.5 m
2.- Al doilea joc este format din bârne poziţionate orizontal, insirate în mod paralel pe două
cabluri.Lungime 7.6 m
3.-Al treilea joc este format din bârne poziţionate vertical pe un singur cablu.Lungime 7,3 m
4.- Al patrulea joc constă în bucle din sfoară cu întărituri de pvc atârnate în mod vertical de
două cabluri paralele. Lungime 7,4
5.- Al cincelea joc este o tiroliană. Lungime 22.6 m
(2) Toate elementele jocurilor sunt finisate şi fară muchii ce pot răni participanţii ce folosesc
jocurile şi dispun de o linie de siguranţă prinsă în jurul copacilor cu bride zincate omologate.Aceasta
este construită total independent de restul jocurilor.De la această regulă face excepţie tiroliana ce
foloseste ea însăşi ca o linie de siguranţă şi este în acelşi timp un joc de sine stătător.Parcul de
aventură Victoria conţine pe langă elementele amintite mai sus şi şase platforme fixate pe copaci la
diferite înalţimi şi deservesc ca spaţiu de odihnă între jocuri sau ca rampă de aterizare pentru
tiroliană.Deasemeni parcul include şi un pilon de susţinere cu înalţimea de 3.3 m ce necesită
ancorare sau consolidare a fundaţiei de beton.
Art.3- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de donaţie în formă autentică,
onorariul notarului public, cad în sarcina părţilor.
Art.5– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la radierea dreptului de administrare operativă în favorul Consiliului
Local Victoria din CF 100595 Victoria
nr.cad./nr.topo.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/
6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/27

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.8309/27.07.2015 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
radierii dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria din CF 100595
Victoria nr. cad./nr.topo. 95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/
3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/27.
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001, art.36, Legea 7/1996 republicată, Ordinul 634/2006,
Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 și Ordinul 621/2011, Ordinul 700/2014
art.23 lit ”b” pct.1, art.62, art.94-95, art.102-103, art.162, art.171-178, art.181-183, art.185-198,
art.205-206, art.209, art.211 și art.219 precum și Legea 287/2009 – Codul Civil art.867-869.
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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului
Local
Victoria
din
CF
100595
Victoria
nr.
cad./nr.topo.
95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/10/2/3/2/2/2/12/2/2/2/2/2/27,
astfel încât dl. Gâdea Robert Adrian să se poată întabula ca proprietar pe terenul în suprafață de
312 mp.
Art.2– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 aprobarea transmiterii fără plată a microbuzului scolar 16+1 locuri marca OPEL
MOVANO din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP)
în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Victoria, jud. Brașov.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
Referatul 8815/06.08.2015- al secretarului Or. Victoria, cu privire transmitere fără plată a
microbuzului scolar 16+1 locuri marca OPEL MOVANO din patrimoniul MDRAP în patrimoniul Unității
Administrativ Teritoriale – Oraș Victoria, jud. Brașov, Raportul de specialitate nr. 9057/14.08.2015, al biroului
buget financiar contabil, cu privire la aprobarea înregistrării în patrimoniul UAT Victoria a microbuzului scolar
16+1 locuri marca OPEL MOVANO.
Expunerea de motive nr. 8829/06.08.2015 al primarului Or. Victoria , cu private la supunerea spre
aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a microbuzului scolar 16+1 locuri
marca OPEL MOVANO din patrimoniul MDRAP în patrimoniul Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Victoria,
jud. Brașov.
- Procesul- verbal de predare – preluare, privind transmiterea fără plată a microbuzului marca OPEL
MOVANO, nr. 202/2015, nr. înregistrare la MDRAP cu nr. 63908/29.07.2015 și la unitatea noastră cu nr.
8778/03.08.2015, Proces-verbal nr. 282/03.07.2015, Proces-verbal nr.283/03.07.2015.
Hotărârea 841/1995 -privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor
apartinind institutiilor publice;
Legea 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”,”e” , alin.6 lit.”a” pct.3, alin.7 lit. “a”, art.45 , Legea 273/2006
privind finanțele publice locale, Legea 186/2014- legea bugetului de stat pe anul 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,
republicata.
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1 - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a microbuzului scolar 16+1 locuri marca OPEL
MOVANO din patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) în patrimoniul
Unității Administrativ Teritoriale – Oraș Victoria, jud. Brașov, conform procesului-verbal de predare-preluare
nr. 202/31.07.2015.
(2) – Microbuzul școlar care face obiectul transferului fără plată, are următoarele date de
identificare:
1. Model
OPEL MOVANO
2. Anul de fabricație
2015-08-05
3. Seria motor
CO37913
4. Serie sașiu
WOLVV34VEFB080303
5. Valoare de inventar
109.279,96 lei
Art. 2 - Se aprobă înregistrarea în patrimoniul U.A.T Orașul Victoria a mijlocul de transport, preluat
conform Procesului- verbal de predare-preluare nr. 202/63908/8778/31.07.2015, Procesul-verbal nr.
282/03.07.2015, Procesul-verbal nr.283/03.07.2015 precum și efectuarea demersurilor necesare pentru
îmatricularea în circulație și obținerea liceenței de transport, conform prevederilor legale.
Art.3
– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

ROMÂNIA
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 decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul Tehnic ”Dr.
Al. Bărbat”.
Primarul Or.Victoria
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 8956 din data de 11.08.2015,
privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente personalului
didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de
muncă.
Văzând adresele:
- nr. 8951/440/11.08.2015, 8952/441/11.08.2015 a Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”
- nr.8866/1669/07.08.2015, - Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”,
Prevederile art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 – privind
decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, tineretului
şi sportului,
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,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1 – Se aprobă decontarea sumei de 647 lei, reprezentând cheltuieli de transport
pentru cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în Or. Victoria,
pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum urmează:
- către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria – suma de 121 lei, pentru luna mai și
iunie 2015;
- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 526 lei pentru luna
iunie 2015;
Art. 2 – Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile mai sus
menționate, cu încadrarea în bugetul pe anul 2015 aprobat.
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or.
Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de
învățământ.
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 şi completarea pct.”c” al art.1 din HCL nr.60/26.03.2015 –
privind aprobarea demarării procedurilor cu privire la întocmirea Planului de Urbanism
Zonal, a documentaţiei cadastrale pentru terenul de 50.000 mp în vederea concesionării
prin licitaţie publică a terenului situat pe DJ 104 A, pentru mica industrie şi abrogarea
HCL 80/30.04.2015.
Având în vedere referatul nr.8998/12.08.2015 cu privire la modificarea şi completarea
pct.”c” al art.1 din HCL nr.60/26.03.2015 – privind aprobarea demarării procedurilor cu privire la
întocmirea Planului de Urbanism Zonal, a documentaţiei cadastrale pentru terenul de 50.000 mp în
vederea concesionării prin licitaţie publică a terenului situat pe DJ 104 A, pentru mica industrie şi
abrogarea HCL 80/30.04.2015.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”c”, art.119 şi
art.120, Legea 7/1996 republicată, Legea 350/2001 republicată art.25, 26 şi 27, Ordinul 634/2006,
Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 şi Ordinul 621/2011 şi Ordinul 700/2014
art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124, art.131-134,
art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi alin.3 şi art.137.
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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă modificarea şi completarea pct.”c” al art.1 din HCL nr.60/26.03.2015 –
privind aprobarea demarării procedurilor cu privire la întocmirea Planului de Urbanism Zonal, a
documentaţiei cadastrale pentru terenul de 50.000 mp în vederea concesionării prin licitaţie publică
a terenului situat pe DJ 104 A, pentru mica industrie după cum urmează:
Art.1 pct.”c” – se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut pct.”c” - Întocmirea documentatiei cadastrale de dezmembrare şi primă înscriere a a două
loturi de 32.784 mp şi respectiv 17.216 mp ( total 50.000 mp), în condiţiile prevazute de Legea
7/1996 si Ordinul 700/2014, după cum urmează:
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ
ANEXA Nr. 13
a imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Cotă
parte

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

CF
100051

21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/
2/4/1/1

100051

2544899

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

Descrierea
imobilului

CF

LOT 1

21/38/1/4/1/4/6/1
/5/1/2/4/1/1/1

NOU

32784

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100051

LOT 2

21/38/1/4/1/4/6/1
/5/1/2/4/1/1/2

100051

2512115

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF

LOT 2

21/38/1/4/1/4/6/1
/5/1/2/4/1/1/2/1

NOU

17216

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100051

LOT 2

21/38/1/4/1/4/6/1
/5/1/2/4/1/1/2/2

100051

2494899

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

Art.2.- Cu data emiterii prezentei hotărâri, HCL80/30.04.2015 se abrogă.
Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 aprobarea ridicării din CF 100109 nr.cad./nr.topo.100109 şi CF 100116
nr.cad/nr.topo 100116, a interdicţiei de înstrăinare şi grevare pe o perioadă de 5 ani
înscrisă în favorul Oraşului Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9005/12.08.2015 cu privire la aprobarea ridicării din CF 100109
nr.cad./nr.topo.100109 şi CF 100116 nr.cad/nr.topo 100116, a interdicţiei de înstrăinare şi grevare
pe o perioadă de 5 ani înscrisă în favorul Oraşului Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36, Legea 7/1996 republicată, Ordinul
634/2006, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 şi Ordinul 621/2011, Ordinul
700/2014 art.23 lit.”b” pct.1, art.62, art.94-95, artr.102-103, art.162, art.171-178, art.181-183,
art.185-198, art.205-206, art.209, art.211 şi art.219 precum şi Legea 287/2009 -Codul Civil art.867869.
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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă ridicarea din CF 100109
nr.cad./nr.topo.100109 şi CF 100116
nr.cad/nr.topo 100116, a interdicţiei de înstrăinare şi grevare pe o perioadă de 5 ani înscrisă în
favorul Oraşului Victoria.
Art.2– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.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 aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria, pentru o perioadă de 10 ani.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9006/12.08.2015 cu privire la Aprobarea contractului de
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare din Or.Victoria, pentru o
perioadă de 10 ani.
Văzând prevederile art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30 din Legea 51/2006
privind serviciile comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, art.12 alin.1
lit.e, art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23, art.24,
art.41 alin.1 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare, art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2 lit.c, alin.5 lit.a, lit.d alin.6
lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locala,
republicată cu modificarile şi completările ulterioare, Legea 213/1998 republicată, HG 548/1999
republicată, HG 717/2008 art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - PROCEDURA - CADRU din 2 iulie 2008
privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare
de utilităţi publice, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi
HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată prin HCL
38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154.
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, republicata.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă contractul de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă
şi canalizare din Or.Victoria, pentru o perioadă de 10 ani conform anexei ce face parte integrtantă
din prezenta hotărâre.
Art.2– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

