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 art.1 din HCL nr.89/29.08.2013 cu privire la aprobarea
locaţiilor pentru amplasarea unor containere speciale pentru colectarea de
îmbrăcăminte şi încălţăminte.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9512/24.08.2015 cu privire la aprobarea Modificarea
art.1 din HCL nr.89/29.08.2013 cu privire la aprobarea locaţiilor pentru amplasarea unor
containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2 , Legea 213/1998, HG 548/1999 , Legea 287/2009 Codul Civil art.858 – 865, Constituţia României art.136.
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 art.1 din HCL nr.89/29.08.2013 cu privire la aprobarea
locaţiilor pentru amplasarea unor containere speciale pentru colectarea de îmbrăcăminte şi
încălţăminte astfel:
Art.1 din HCL nr.89/29.08.2013 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art.1 – Se aprobă un nr.de 3 locaţii pentru amplasarea unor containere speciale
pentru colectarea de îmbrăcăminte şi încălţăminte la solicitarea Asociaţiei Caritas
Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, pe o durată de 5 ani de la data de 01.09.2015 –
01.09.2020, conform planurilor de amplasament ce fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Locaţii :
1.- Platou piaţă
2.- Str.Victoriei – Bl.5-7 – zona parcare
3.- Str Oltului – Centrala Termică
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. LEGALITATETE

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 acordarea către dl.Copariu Vasile a dreptului de a cesiona
contractul de concesiune nr.1449/03.04.1997 pentru terenul de 25 mp ce face
parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat
în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.1 înscris, către
dl.Aborşoae Florin şi încheierea unui act adiţional la contract.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9551/25.08.2015 cu privire la acordarea către
dl.Copariu Vasile a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1449/03.04.1997
pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de 200 mp înscris în CF100630
nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii nr.12, boxa de garaj nr.1
înscris, către dl.Aborşoae Florin şi încheierea unui act adiţional la contract.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.10, art.36 alin.2 lit.”c”, art.121
alin.2 , art.123 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 şi Legea 287/2009 Codul
Civil art.858 – 865, art.1315 – 1320 şi art.136 din Constituţia României.
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 acordă către dl.Copariu Vasile dreptul de a cesiona contractul de
concesiune nr.1449/03.04.1997 pentru terenul de 25 mp ce face parte din suprafaţa de
200 mp înscris în CF100630 nr.topo/nr.cad.100630 situat în Orasul Victoria str.Primăverii
nr.12, boxa de garaj nr.1 înscris, către dl.Aborşoae Florin.
Art.2.-Se aprobă încheierea unui contract de cesiune (anexa 1 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre) între Oraşul Victoria şi cele doua persoane fizice Copariu
Vasile şi Aborşoae Florin în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a
debitelor si penalităţilor aferente acestora, dacă este cazul ) ce decurg din contractul de
concesiune către dl. Aborşoae Florin si modificarea în mod corespunzator a contractului de
concesiune prin act aditional.
Art.3.-Se aprobă modificarea şi completarea Cap.I – părţile contractante- ale
contractului de concesiune nr.1449/03.04.1997 încheiat între Orasul Victoria şi dl.Copariu
Vasile, corespunzător clauzelor cuprinse în actul adiţional – anexa 2 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4.- se împuterniceşte Primarul Or.Victoria să semneze contractul de cesiune şi
actul adiţional la contractul de concesiune nr.1449/03.04.1997.
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. LEGALITATETE

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 100666 nr.cad./nr.topo.100666 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.9550/25.08.2015 cu privire la aprobarea ridicării din
CF 100666 nr.cad./nr.topo.100666 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.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 ridicarea din CF 100666 nr.cad./nr.topo.100666, 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 pentru anul 2016 a preţurilor minime pe metru pătrat,
pe zone pentru terenurile prorietate privată ale Or.Victoria ce urmează a fi
concesionate direct fără licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe
terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia conform
art.15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9585/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone pentru terenurile prorietate privată ale
Or.Victoria ce urmează a fi concesionate direct fără licitaţie publică pentru extinderea
constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul acestuia
conform 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c” alin.4
lit.,”c”alin.5 lit.”a” şi „b”, art.123 alin.1 şi 2 Legea 571/2003 republicată OG 92/2003,
art.15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil –
art.551 pct.8, art.553, art.555 – 566 şi art.871-873 şi HG 44/2004.
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 pentru anul 2016 a preţurilor minime pe metru pătrat, pe zone
pentru terenurile prorietate privată ale Or.Victoria ce urmează a fi concesionate direct fără
licitaţie publică pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea
proprietarului sau cu acordul acestuia conform art. 15 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată
astfel:
Preţuri în euro/mp pe zone – anul 2016
A

B

C

D

Persoane fizice

8

7

5

4

Persoane juridice

11

9

7

5

Art.2- Prevederile HCL 114/31.10.2013 şi HCL nr.107/27.11.2014 se abrogă
începând cu data de 01.01.2016.
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 pentru anul 2016 a nivelurilor taxelor percepute în cazul
închirierilor de terenuri prorietate publică şi privată ale Or.Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9586/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a nivelurilor taxelor percepute în cazul închirierilor de terenuri prorietate publică şi
privată ale Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c” alin.4
lit.,”c”alin.5 lit.”a” şi „b” , art.123 alin.1 şi 2 Legea 571/2003 republicată, Legea 287/2009Codul Civil art.1777 – 1823, OG 92/2003 şi HG 44/2004.
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 pentru anul 2016 a nivelurilor taxelor percepute în cazul
închirierilor de terenuri prorietate publică şi privată ale Or.Victoria astfel:
Preţuri în euro/mp/an/ pe zone – anul 2016

Terenuri

A

B

C

D

1,25

0,90

0,70

0,50

Drumuri

11 euro/mp/an

Căi ferate

15 euro/mp/an

Căi ferate înguste

8 euro/mp/an

Art.2- Prevederile HCL nr.114/31.10.2013 şi HCL nr.108/27.11.2014 se abrogă
începând cu data de 01.01.2016.
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 pentru anul 2016 a preţurilor unitare de
vânzare/concesionare (fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a
Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9587/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a preţurilor unitare de vânzare/concesionare (fara TVA) pe zone, a terenurilor
proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de locuinţe şi prestări servicii.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art. 36, alin. 2, lit. “c”, alin. 5, lit.
„b”, ale art. 45, ale art. 115, alin. 1, lit. „b”, art.121 alin.1 şi 2 şi ale art. 123, Legii nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente – Titlul X, Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al
acesteia art. 4 si 5 precum şi art.15, din Legea 50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor 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 pentru anul 2016 preţurile unitare de vânzare/concesionare
(fara TVA) pe zone, a terenurilor proprietate privată a Or.Victoria pentru construcţii de
locuinţe şi prestări servicii. Preţurile prevăzute în anexele 1 şi 2 sunt valabile timp de 1 an.
Art.2- Prevederile HCL nr.116/31.10.2013 şi HCL 109/27.11.2014 se abrogă
începând cu data de 01.01.2016.
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 taxei de închiriere parcări prevăzută la art.13 din
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice de Reşedinţă
Aflate pe Raza Oraşului Victoria, pentru anul 2016.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9588/25.08.2015 cu privire la aprobarea taxei de
închiriere parcări prevăzută la art.13 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Parcărilor Publice de Reşedinţă Aflate pe Raza Oraşului Victoria, pentru anul 2016.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”
art.123 alin.2, Legea 213/1998 art.14 art.15 şi art.16 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL
47/1999, HCL 77/2003, HCL 72/25.06.2009 prin care se aprobă Regulamentul
de
Organizare şi Funcţionare a Parcărilor Publice de Reşedinţă Aflate pe Raza Oraşului
Victoria, Legea 287/2009- Codul Civil art.1777 – 1823 şi Legea 571/2003 republicată art.248
lit.”h”.
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 pentru anul 2016 taxa de închiriere (licitaţie/atribuire) la suma
de 60 lei/an.
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 pentru anul 2016 a taxei speciale pentru utilizarea
Capelei Mortuare.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9589/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a taxei speciale pentru utilizarea Capelei Mortuare.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legea 213/1998 , HG 548/1999 , Legea 287/2009 Codul Civil
art.858 - 865, Legea 571/2003 republicată art.248 lit.”h”.
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 pentru anul 2016 taxa specială pentru utilizarea Capelei Mortuare
la suma de 35 lei/zi.
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 pentru anul 2016 a valorilor euro/mp în vederea
evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul
privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în evidenţele
contabile

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9590/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a valorilor euro/mp în vederea evaluării activelor fixe corporale – terenuri - din
domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca acestea să fie înregistrate în
evidenţele contabile.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121 alin.2, art.122 alin.2 , OG 81/2003, Legea 79/2008, Criteriile nr.2665/1C/311/1992,
HG 834/1991 republicată, Legea 213/1998 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 pentru anul 2016 valorile euro/mp în vederea evaluării activelor
fixe corporale – terenuri - din domeniul public şi domeniul privat al Or.Victoria, urmând ca
acestea să fie înregistrate în evidenţele contabile, conform Anexei nr.1.
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 pentru anul 2016 a preţului reprezentând
contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu reţelele de
comunicaţii electronice

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9591/25.08.2015 cu privire la aprobarea pentru anul
2016 a preţului reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat
cu reţelele de comunicaţii electronice.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.10, art.36, alin.2, lit.”c” şi
art.45, alin.2, lit.”c”, Legea nr.154/2012, art.6, alin.3 -5, art.13, privind regimul
infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, art.51, alin.2 din O.U.G. nr.43/1997,
republicată, privind regimul drumurilor, precum şi prevederile art.282, alin.(4) şi art.124^1,
alin 2 din O.G.nr.92/2003, republicată, privind codul de procedură fiscală, republicată şi
actualizată, art.248 lit.”h” din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
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– Pentru anul 2016, furnizorii de reţele de comunicaţii electronice, vor achita
un preţ reprezentând contravaloarea dreptului de folosinţă asupra terenului ocupat cu
reţelele de comunicaţii electronice, după cum urmează :
a. Pentru reţele subterane
b. Pentru reţele supraterane

- 0,50 euro /ml/an
- 0,70 euro /ml/an

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 Regulamentului Privind Creşterea şi Deţinerea
Animalelor Domestice şi a Păsărilor de Curte în Or.Victoria.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9626/26.08.2015
cu privire la aprobarea
Regulamentului Privind Creşterea şi Deţinerea Animalelor Domestice şi a Păsărilor de
Curte în Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c” alin 6, lit.“a”,
pct 3,7,9,11 si 16, art.45, art.49, art.115 alin.1 lit.”b”, alin.3 şi alin.6 din Legea
nr.215/2001, OMS nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor
privind mediul de viata al populatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea
nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr.2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr.42/2004
privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, cu
modificarile ulterioare, OU nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile
ulterioare, OU nr.155/2001 (*actualizată*) privind aprobarea programului de gestionare a
câinilor fără stăpân, OU 55/2002 (*actualizată*) privind regimul de deţinere al câinilor
periculoşi sau agresivi, Legea 205/2004 (*actualizată*) privind protecţia animalelor, Ordinul
31/523/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.205/2004
privind protecţia animalelor.
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 Regulamentul Privind Creşterea şi Deţinerea Animalelor Domestice
şi a Păsărilor de Curte în Or.Victoria conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2.- Cu data emiterii prezentei hotărârii, HCL nr.40/30.10.2012, 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 concesionării prin licitaţie publică a 2 loturi de teren în
suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) – obiective ce aparţin
domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Albota nr.1 – incinta
pieţii Or.Victoria, pentru construcţii spaţii comerciale conform proiectului
nr.18/2010.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.9765/28.08.2015 cu privire la aprobarea concesionării
prin licitaţie publică a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi
8) – obiective ce aparţin domeniului privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Albota nr.1
– incinta pieţii Or.Victoria, pentru construcţii spaţii comerciale conform proiectului
nr.18/2010.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121, art.122 alin.2,art.123, Legea 213/1998 art.4, Legea 50/1991 republicată art.13
alin.1 şi Legea 287/2009 Codul Civil art.871-873 şi HCL nr.75/28.08.2014 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice în vederea
atribuirii contractelor de concesiune pentru bunuri proprietate privată a Oraşului 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.- Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a 2 loturi de teren în
suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) – obiective ce aparţin domeniului
privat al localităţii Or.Victoria situate în str.Albota nr.1 – incinta pieţii Or.Victoria, pentru
construcţii spaţii comerciale conform proiectului nr.18/2010.
Lot 7
Lot 8

CF 100664 nr.cad.100664
CF 100665 nr.cad.100665

19 mp
19 mp

Orasul Victoria domeniu privat
Orasul Victoria domeniu privat

Art.2.- Chioşcurile/buticurile se vor realiza cu structură din ţeavă pătrată de 100
mm, închiderile vor fi din panouri pentru faţade de 4 cm şi panouri pen tru acoperiş de 10
cm, iar faţada spre piată este vitrată, culoarea chioşcurilor/butic va fi alb RAL 9002 iar
tâmplăria din PVC verde ( RAL 6011) şi geam termopan, respectiv panel la uşi conform
proiectului nr.18/2010.
Art.3.- Se aprobă documentaţia de licitaţie conform anexei ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre. Documentaţia de licitaţie în mod obligatoriu constituie
anexă la contractul de concesiune.

Art.4.- Contractul de concesiune se încheie pe o perioadă de 49 ani şi poate fi
prelungită pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială.
Art.5.- Preţul de pornire la licitaţie pentru concesionarea celor 2 loturi de teren în
suprafaţă de 19 mp fiecare este 889 euro/lot.
Lot 1
Lot 2

CF 100664 nr.cad.100664
CF 100665 nr.cad.100665

19 mp
19 mp

889 euro ( nu se aplica TVA)
889 euro ( nu se aplica TVA)

Art.6.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice se publică într-un cotidian de
circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală cu cel puţin 20 de zile calendaristice
înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
Art.7.- Redevenţa obţinută prin concesionare, constituie venit la bugetul local al
Oraşului Victoria.
Art.8– 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 încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv
Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.1 la contract.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10005/02.09.2015 cu privire la aprobarea încheierii
unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul
Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.1 la
contract.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”,
alin.6 lit.”a” pct.1 art.119 art.120 alin.1, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 287/2009 -Codul
Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie.
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 încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria
cu privire la completarea Anexei nr.1 la contract, conform anexei ce face parte integrantă
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

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 încheierii unui act adiţional la contractul de încredinţare
directă a gestiunii activităţilor de salubritate stradală, întreţinerea şi
amenajarea parcurilor, scuarelor a zonelor verzi şi dezăpezire din Oraşul
Victoria către SC Victoria Parc Industrial SRL nr.4665/63RC/21.05.2012 cu
privire la completarea titlului contractului, preambulului, art.1 şi art.2 şi art.4
Cap.II, art.5 alin.1 lit. a-e Cap.III.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10006/02.09.2015 cu privire la aprobarea încheierii
unui act adiţional la contractul de încredinţare directă a gestiunii activităţilor de salubritate
stradala, întretinerea si amenajarea parcurilor, scuarelor a zonelor verzi şi dezăpezire din
Orasul Victoria către SC Victoria Parc Industrial SRL nr.4665/63RC/21.05.2012 cu privire
la completarea titlului contractului, preambulului, art.1 şi art.2 şi art.4 Cap.II, art.5 alin.1
lit. a-e Cap.III.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art 36 alin 2 lit.”c” şi lit.”d”, alin. 6
pct. 11 şi pct. 14, art 45 alin.3 şi art.115 alin. 1 lit. “b”, Legea 213/1998 republicată, HG
548/1999, Legea 241/2006, HG 855/2008, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea
107/1996, Legea 458/2002, OG 13/2008, Legea 287/2009 – Codul Civil art.858 – 875,
Legea nr 51/2006 – a serviciilor comunitare de utilitati publice art.30 şi art.31^1, Legea
nr.101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localitatilor art.2 alin 3 lit. „f” şi „g”,
Ordinului ANRSC nr.110/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de
salubrizare a localitătilor, ale Ordinului ANRSC nr.111/2007 pentru aprobarea caietului de
sarcini cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor, ale Ordinul ANRSC nr.109/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitatile specifice serviciului da salubrizare a localitatilor, ale art.3 alin.2 HG
nr.717/2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de
selecţie-cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractuluicadru de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art.1, art.2,
art.8 lit.”f” din Ordonanţa nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale,
Legea 53/2003 Codul Muncii art.169, şi HCL 45/09.04.2012.
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 încheierea unui act adiţional la contractul de încredinţare directă a
gestiunii activităţilor de salubritate stradala, întreţinerea si amenajarea parcurilor, scuarelor
a zonelor verzi şi dezăpezire din Orasul Victoria către SC Victoria Parc Industrial SRL
nr.4665/63RC/21.05.2012 cu privire la completarea titlului contractului, preambulului, art.1,
art.2 şi art.4 Cap.II, art.5 alin.1 lit. a-e Cap.III, conform anexei ce face parte integrantă 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

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 încheierii îunui act adiţional la contractul de prestări
servicii Nr.12569/147RC/313Bis/28.11.2014 încheiat între Oraşul Victoria şi SC
PROTAN SA cu privire la prelungirea termenului prevăzut la art.VIII pct.8.1.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10049/03.09.2015 cu privire la aprobarea încheierii
unui act adiţional la contractul de prestări servicii Nr.12569/147RC/313Bis/28.11.2014
încheiat între Oraşul Victoria şi SC PROTAN SA cu privire la prelungirea termenului
prevăzut la art.VIII pct.8.1.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată art.36 alin.6 lit.”a” pct.3 şi 9 , OG
nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală.
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 încheierea unui act adiţional la contractul de prestări servicii
Nr.12569/147RC/313Bis/28.11.2014 încheiat între Oraşul Victoria şi SC PROTAN SA cu
privire la prelungirea termenului prevăzut la art.VIII pct.8.1, conform anexei ce face parte
integrantă 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

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 încheierii unui act adiţional la contractul de asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM
Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.3 al
art.5 – Cap.IV din contract precum şi a pct.1 din Anexa 1 la contract.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10062/04.09.2015 cu privire la aprobarea încheierii
unui act adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011
încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate Medicale SRL cu privire la modificarea şi
completarea alin.3 al art.5 – Cap.IV din contract precum şi a pct.1 din Anexa 1 la contract.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicată 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, HCL nr.57/16.05.2011, HCL 36/26.02.2015,
art.1 din HCL
111/30.07.2015 şi art.3 alin.10 din contractul de asociere în participaţiune
nr.4244/48RC/17.05.2011.
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 încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate
Medicale SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.3 al art.5 – Cap.IV din contract
precum şi a pct.1 din Anexa 1 la contract, conform anexei ce face parte integrantă 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

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 încheierii unui Contract de parteneriat între Unitatea
Administrativ Teritorială Victoria și SC NOVALAND SRL

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10070/04.09.2015, al biroului tehnic, cu privire la
aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între U.A.T Victoria și SC NOVALAND
SRL pentru promovarea gratuită de festivaluri și alte activități culturale.
În conformitate cu art. 36 alin (2), lit. d și alin (6), lit a, pct.4 din Legea nr.
2015/2001 privind administrația publică locală, 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 Contractul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială
Victoria și SC NOVALAND SRL, cu sediul în Beiuș, str. Alexandru Ioan Cuza, nr.7, jud.
Bihor, Cod Fiscal 415200, în scopul promovării activităților culturale și artistice prin
promovare în mod gratuit, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.2– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului prin
aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria și SC NOVALAND SRL.

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 numirea unui reprezentant al Consiliului Local Victoria în
Consiliul de Administraţie la CLUBUL COPIILOR VICTORIA.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere expunerea de motive nr. 10168 din 08.09.2015 a primarului
Or.Victoria cu privire la numirea a unui reprezentant al Consiliului Local Victoria în
Consiliul de Administraţie la Clubul Copiilor Or. Victoria şi referatul
nr.10165/08.09.2015;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 şi ale Legii 1/2011 art.96 alin.2 Lit.”a” ;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1 – Se numește ca reprezentant al Consiliului Local Victoria, în cadrul
Consiliului de Administraţie la Clubul Copiilor Or. Victoria, următoarea persoană:
1.................................................
Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor 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 documentației tehnice a obiectivului de investiție ” P.T
REABILITARE TROTUARE SRT. POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI,
STR. TINERETULUI, STR. G. COȘBUC, STR. OLTULUI, STR.
VIITORULUI”, ORAȘUL VICTORIA.
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr. 10231/09.09.2015 al biroului tehnic cu privire la
aprobarea documentației tehnice a obiectivului de investiție ” P.T REABILITARE TROTUARE
SRT. POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI, STR. G. COȘBUC, STR.
OLTULUI, STR. VIITORULUI”, şi avizul nr.1 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism.
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, HG.
28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii şi art.41- 48 din Legea 273/2006
republicată – privind finanţele publice locale şi avizul nr.1 al Comisiei Tehnice de
Amenajare a Teritoriului şi Urbanism.
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.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1– Se aprobă documentația tehnică a obiectivului de investiție ” P.T
REABILITARE TROTUARE SRT. POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI,
STR. G. COȘBUC, STR. OLTULUI, STR. VIITORULUI” Orasul Victoria.
Art. 2 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației Proiect
Tehnic pentru obiectivul de investiție ” P.T REABILITARE TROTUARE SRT. POLICLINICII,
STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI, STR. G. COȘBUC, STR. OLTULUI, STR.
VIITORULUI” Orasul Victoria,conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre
Art.3- Finanţarea obiectivului de investiţie ” P.T REABILITARE TROTUARE SRT.
POLICLINICII, STR. PIATA PARCULUI, STR. TINERETULUI, STR. G. COȘBUC, STR.
OLTULUI, STR. VIITORULUI” Orasul Victoria, se va face din bugetul local al Or.Victoria, în
limita fondurilor disponibile.
Art.4- 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 repartizarea unor locuinţe care aparţin fondului locativ de stat din
Or.Victoria – domeniul privat.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere procesul verbal nr.10263/09.09.2015 întocmit de comisia de
repartizare a locuinţelor constituită în baza HCL nr.71/28.08.2014;
Văzând prevederile OUG 40/1999 art.16, Legea 114/1996 republicată , HG
1275/2000 art.30 , HG 1075/2008, HG 310/2007, Legea 287/2009 - Cod Civil
art.1166-1167 şi art.1777 - 1823 şi ale Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”,
alin.5 lit.”b„ , art.121 alin.2 art.123 alin.2;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 – Se repartizează următoarele camere ( locuinţe) ce aparţin fondului
locativ de stat – domeniul privat situate în str.Stadionului nr.12 Or.Victoria după cum
urmează:
Nr.
ordine
Numele si prenumele
listă
prioritate
FRUNZA DANIELA
1.
FUCIU MARIA VICTORIA
2.

Nr.
puncte
21
20

Repartitie
Str.Stadionului bl.12 cam.27
Str.Stadionului bl.12 cam.23

Art.2 – Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de
închiriere atrage după sine anularea repartiţiei.
Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor 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 compensarea de către proprietarul apartamentului – Consiliul Local
Victoria a sumei de 142,51 lei plătită de către chiriaşul ZĂMĂCĂU ELENA pentru
lucrările de reparaţii la instalaţia de alimentare cu apă, cu chiria aferentă de
43,00 lei/lună pentru o perioadă de 100 zile respectiv 3 luni şi 9 zile
( 01.09.2015 – 09.12.2015) începând cu data de 01.09.2015.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.10306/11.09.2015 al biroului ADPP cu privire la
compensarea de către proprietarul apartamentului – Consiliul Local Victoria a sumei de
142,51 lei plătită de către chiriaşul ZĂMĂCĂU ELENA pentru lucrările de reparaţii la
instalaţia de alimentare cu apă, cu chiria aferentă de 43,00 lei/lună pentru o perioadă de
100 zile respectiv 3 luni şi 9 zile (01.09.2015 – 09.12.2015) începând cu data de
01.09.2015;
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, art.121, art.123 alin .1 şi 2,
Legii 114/1996 republicată şi Legii 287/2009 republicată – Codul Civil art.1777 – 1835 şi
următoarele.;
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi 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.- Consiliul Local Victoria aprobă compensarea sumei de 142,51 lei plătită de
către chiriaşul ZĂMĂCĂU ELENA pentru lucrările de reparaţii la instalaţia de alimentare cu
apă, cu chiria aferentă de 43,00 lei/lună pentru o perioadă de 100 zile respectiv 3 luni şi 9
zile ( 01.09.2015 – 09.12.2015) începând cu data de 01.09.2015.
Art.2-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 numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Victoria în
Consiliul de Administraţie la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere expunerea de motive nr.10314 din 11.09.2015 a primarului
Or.Victoria cu privire la numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local Victoria în
Consiliul de Administraţie la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria şi
referatul nr.10315/11.09.2015;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 şi ale Legii 1/2011 art.96 alin.2 Lit.”b”, adresa nr. 1818/10.09.2015
a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1 – Se numesc ca reprezentanţi ai Consiliului Local Victoria, în cadrul
Consiliului de Administraţie la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria
următoarele persoane:
1.................................................
2.................................................
Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor 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
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
cadrul aparatului propriu de specialitate primarului nr.10330/14.09.2015 si nota
fundamentare a primarului Orasului Victoria nr.10331/14.09.2015.
Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea administraţiei publice locale
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
OU 63/2010 privind modificarea Legii 273/2006.

din
de
nr.
din

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

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 repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care
aparţin domeniul privat al Or.Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Având
în
vedere
referatul
nr.10409/15.09.2015
precum
şi
adresa
nr.592/10413/15.09.2015 a Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu şi cererea nr.10401/15.09.2015
a d-şoarei învăţător Mertensacker Martina - Maria;
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.5 lit.”a”, art.122, art.126, Legea
213/1998 art.11 şi art.12 alin.1 – 6, HG 548/1999, Codul Civil art.858 - 865, art.918,
art.1618, art.2144, art.2146 şi art.2148 - 2157 şi art.136 din Constituţia României.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi 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 repartizează în vederea închirierii locuinţa de serviciu care aparţine
domeniul privat al Or.Victoria după cum urmează:
- locuinţa din str.George Coşbuc nr.3/17 ( apartament 2 camere şi dependinţe )- d-şoarei
Mertensacker Martina - Maria – învăţător şecţia germană la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu.
Art.2-Chiria lunară, datorată pentru locuinţele de serviciu prevăzute la art.1 se
stabileşte în condiţiile prevăzute de HG 310/2007 şi OU 40/1999.
Art.3– Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de
închiriere atrage după sine anularea repartiţiei.
Art.4 – Contractele de închiriere sunt accesorii la contractele de muncă a celor două
persoane prevăzute la art.1, iar în cazul în care contractele de muncă încetează, locuinţele
de serviciu revin proprietarului de drept, respectiv Or.Victoria.
Art.5- Se mandatează Primarul Or.Victoria să semneze contractele de închiriere
pentru locuinţele de serviciu în numele şi pentru Or.Victoria – Consiliul Local Victoria.
Art.6- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor 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 darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca OPEL MOVANO, ce
aparţine domeniului privat al Or.Victoria, cu destinaţia “Transport Şcolar”,
pentru o prioadă de 5 ani, în baza unui contract de comodat, către Liceul
Teoretic „I.C.Drăguşanu” Or.Victoria
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.10473/16.09.2015 al biroului ADPP cu privire la darea
în folosinţă gratuită a microbuzului marca OPEL MOVANO, ce aparţine domeniului privat al
Or.Victoria, cu destinaţia “Transport Şcolar”, pentru o prioadă de 5 ani, în baza unui
contract de comodat, către Liceul Teoretic „I.C.Drăguşanu” Or.Victoria
Văzând prevederile OUG 40/1999 art.16, Legea 114/1996 republicată art.51 , HG
1275/2000 art.29 şi art.30, HG 1075/2008, HG 310/2007, Legea 287/2009 - Cod Civil
art.1166-1167 şi art.1777 – 1835 şi ale Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”,
alin.5 lit.”b”;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
PROIECT DE HOTĂRÂRE:
Art.1.– Darea în folosinţă gratuită a microbuzului marca OPEL MOVANO, ce aparţine
domeniului privat al Or.Victoria, cu destinaţia “Transport Şcolar”, pentru o prioadă de 5
ani, în baza unui contract de comodat, către Liceul Teoretic „I.C.Drăguşanu” Or.Victoria, cu
posibilitatea prelungirii termenului de comun acord între părţi, prin act adiţional.
Microbuzul are următoarele date de identificare:
1. Mode l- OPEL MOVANO2.
2. Anul de fabricație
2015-08-05
3. Seria motor - CO37913
4. Serie sașiu - WOLVV34VEFB080303
Art.2.- Liceul Teoretic „I.C.Drăguşanu” Or.Victoria se obligă să suporte cheltuielile
privind reparaţiile, asigurările, precum şi consumul de carburant.
Art.3- Începând cu data încheierii contractului de comodat se va calcula
amortismentul bunului, în condiţiile prevăzute de lege de către proprietarul de drept al
acestuia.
Art.4.- Contractul de comodat poate fi reziliat unilateral de către comodant pentru
cauză de utilitate publică, dacă interesul public cere acest lucru.
Art.5. - În situaţia în care pe perioada celor 5 ani microbuzul nu mai este utilizat
pentru destinaţia “Transport Şcolar” instituţia de învăţământ, Liceul Teoretic
„I.C.Drăguşanu” Or.Victoria, va solicita încetarea contractului şi predarea bunului către
titularul de drept al acestuia.
Art.6.- Microbuzul marca OPEL MOVANO va circula pe rutele : - Victoria, Arpaşul de
Sus, Arpaşul de Jos, Feldioara, Corbi, Viştea de Jos, Viştea de Sus, Ucea de Jos, Ucea de
Sus, Drăgus, Sâmbăta de Sus şi retur, precum şi pe alte rute de transport dacă este cazul.
Art.7.- Contractul de comodat se va încheia după obţinerea licenţei de transport.
Art.8- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
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