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 încetarea mandatului de consilier local al Orașului Victoria a
doamnei MĂRGINEAN DANIELA IOANA si vacantarea mandatului de consilier
local

Primarul or. Victoria;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Văzând:
- Expunerea de motive nr. 13100/12.11.2015 a primarului Or. Victoria,
- Referatul nr.12816/06.11.2015 secretarului Or. Victoria .
- Adresa Partidului Național Liberal, înregistrată la Primaria Victoria cu nr.
184/13047/11.11.2015 prin care ia act de demisia din funcția de consiler
local a doamnei Mărginean Daniela Ioana.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

ART. UNIC – Consiliul Local Victoria ia act de încetarea mandatului de consilier
local a doamnei MĂRGINEAN DANIELA IOANA, prin demisie și declară vacant locul
consilierului în cauză.

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 validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria a
domnului MORARIU ION

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.13098 din data de 12.11.2015 a primarului Or. Victoria, cu
privire la validarea mandatului de consilier local al Orașului Victoria a domnului MORARIU
ION;
- Referatul nr.13099 din data de 12.11.2015 al secretarului Orașului Victoria cu privire
la propunerea de validare a mandatul de consilier local al Or.Victoria a d-lui MORARIU ION;
- Adresa
Partidului Național Liberal, înregistrată la Primaria Victoria
cu nr.
185/13048/11.11.2015, prin care se exprimă acordul cu privire la validarea în funcția de
consilier local al Orașului Victoria a domnului Morariu Ion.
Văzând prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- Art.31 alin.3, 4 şi 5 şi art.32 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

ART. UNIC – Se validează mandatul de consilier local al domnului

MORARIU ION.
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 componenţei comisiei nr.2 prevăzută în Anexa 1 la
HCL 6/26.06.2012.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere
referatul nr.13097/12.11.2015 al secretarului
Orașului Victoria, cu privire la propunerea de modificarea a componenţei
comisiei nr.2 prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/26.06.2012;
Văzând prevederile Legii 215/2001, Legea 393/2004 Statutul Aleşilor
Locali, OG.35/2002 republicată şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,
PROIECT DE

HOTĂRÂRE :

ART. UNIC – Se modifică componenţa comisiei nr.2 prevăzută în Anexa

1 la HCL 6/26.06.2012 după cum urmează:
COMISIA
Nr.2 – JURIDICĂ
DE
DIŞCIPLINĂ
PENTRU
DREPTURILE OMULUI PROBLEME ALE MINORITĂŢILOR RELAŢII CU
CETĂŢENII
BADEA COSTICĂ - preşedinte
1.Dl.consilier….......................................................................................................
BRATU CRISTINA - secretar
2. D-na consilier….................................................................................................
MORARIU ION– membru
3. Dl. consilier….................................................................................................
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

ANEXĂ LA HCL nr.6/26.06.2012
COMISIA
Nr.1 – URBANISM
AMENAJAREA
TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LUP ALEXANDRU - preşedinte
1. Dl.consilier........................................................................................................
CICEU CONSTANTIN ADRIAN - secretar
2.Dl.consilier.........................................................................................................
MOLNAR SORIN - membru
3.Dl.consilier.........................................................................................................
COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI PROBLEME ALE MINORITĂŢILOR RELAŢII CU CETĂŢENII
BADEA COSTICĂ - preşedinte
1.Dl.consilier….......................................................................................................
BRATU CRISTINA - secretar
2. D-na.consilier….................................................................................................
MORARIU ION – membru
3. Dl. consilier….................................................................................................
COMISIA Nr.3 – PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CULTURĂ CULTE SĂNĂTATE
FAMILIE PROTECŢIE COPII, RELAŢII EXTERNE
BECA OLIMPIA - preşedinte
1.D-na.consilier.....................................................................................................
NĂPAR TOMA DORINEL - secretar
2. Dl.consilier........................................................................................................
PALER LUCIAN IOAN – membru
3. Dl.consilier........................................................................................................
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ECOLOGIE SPORT
TURISM
OLTEANU VIOREL CORNEL – preşedinte
1.Dl.consilier.........................................................................................................
FLENCANA GHEORGHE – secretar
2.Dl.consilier.........................................................................................................
SILAGHI FABIAN - membru
3.Dl.consilier.........................................................................................................
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE
MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
ŞONERIU OLIMPIU – preşedinte
1.Dl.consilier..........................................................................................................
URDEA GHEORGHE – secretar
2.Dl.consilier..........................................................................................................
MICLEA IOAN – membru
3.Dl.consilier..........................................................................................................

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. 13169/ 13.11.2015 al Biroului Buget Financiar Contabil rectificarea
bugetului centralizat al Orașului Victoria pe anul 2015.
- Referatul nr. 13144/13.11.2015 al biroului tehnic, privind propunere rectificare
bugetară 2015.
- Referatul nr. 13.153/13.11.2015 al biroului ADPP, privind propunere rectificare
bugetară 2015.
- Adresa nr. 269/13060/12.11.2015 Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria ,
Adresa nr. 4901/12765/03.11.2015 a DGRFP Brașov, cu privire la repartizarea pe
unități administrative-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrarea bugetelor locale.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală – republicată
art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, art.19 şi art.48 din Legea 273/2006 – finanţele publice
locale cu modificată și completată, art. IV, alin. (1) din OUG. nr. 47/2015 cu privire la
rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare
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 274,73 mii lei,
valoare totală rectificată 13.064,27 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli,
influente cu plus 274,73 mii lei, valoare totală rectificată 14.742,46 mii lei.
Art.2 - Se aprobă bugetul activitățiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii
rectificat pe anul 2015 al Orașului Victoria– total și pe secțiuni, conform – Anexei III.
Art.3 -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), la partea de cheltuieli, cu modificare între titluri, articole și alienate, potrivit Anexei
VI.
Art. 4 -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 trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat Racorduri canal din beton, bazalt, PVC, Reţele de canalizare şi Cămine canalizare
în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12170/23.10.2015 cu privire la trecerea unor bunuri din
domeniul public în domeniul privat - Racorduri canal din beton, bazalt, PVC, Reţele de
canalizare şi Cămine canalizare în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
acestora.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c”
art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL
47/1999,HCL 77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 870.
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 trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor bunuri Racorduri canal din beton, bazalt, PVC, Reţele de canalizare şi Cămine canalizare în vederea
scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora, conform anexei 1.
Art.2- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod
corespunzător.
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 transmiterea dreptului de administrare în favorul Consiliul Judeţean
Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi
CF 100082 Victoria pentru finalizarea pocedurilor de întăbulare a documentaţiei
pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional
2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12397/29.10.2015 cu privire la transmiterea dreptului de
administrare în favorul Consiliul Judeţean Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075
Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria pentru finalizarea pocedurilor de întăbulare
a documentaţiei pentru obţinerea de fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional
Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c”
art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998, HG 548/1999, HG 972/2002, HCL 47/1999,HCL
77/2003, HCl 102/2014 Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.867 – 870, Ordonanţa
Guvernului nr.43/1997 republicată, Ordinul 700/2014 art.10 alin.1 lit.”d”, art.12 alin.4 şi
art.156, Legea 7/1996 republicată art.23.
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 transmiterea dreptului de administrare în favorul Consiliul Judeţean
Braşov pentru drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082
Victoria pentru finalizarea pocedurilor de întăbulare a documentaţiei pentru obţinerea de
fonduri nerambursabile prin Proiectul Operaţional Regional 2014-2002 – Axa 6 prioritară
CF 100075 Victoria – str.Piaţa Parcului – S= 3572 mp
CF 100080 Victoria – str.Tineretului – S=2189 mp
CF 100082 Victoria – str.Policlinicii – S=5222 mp
Art.2.- Transmiterea dreptului de administrare în favorul Consiliul Judeţean Braşov
pentru drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria şi CF 100082 Victoria
se face pe o perioadă determinată, respectiv până la data obţinerii fondurilor nerambursabile
prin Proiectul Operaţional Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.
Art.3.- Predarea bunurilor - drumurile identificate în CF 100075 Victoria, CF 100080
Victoria şi CF 100082 Victoria către Consiliul Judeţean Braşov, se va face pe bază de procesverbal.
Art.4.- Dreptul de proprietate publică înscris în CF 100075 Victoria, CF 100080 Victoria
şi CF 100082 Victoria, rămâne încontinuare pe numele Oraşului Victoria.
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 - aparatură medicală, făcută de
Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue, pentru dotarea Cabinetului
Medical Şcolar Victoria.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12271/27.10.2015 cu privire la acceptarea donatiei
bunurilor - aparatură medicală, făcută de Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue,
pentru dotarea Cabinetului Medical Şcolar 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.
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 - aparatură medicală, făcută
de Asociaţia de Prietenie Victoria – Chevilly – Larue, pentru dotarea Cabinetului Medical
Şcolar Victoria prin încheierea unui contract de donaţie.
Descrierea obiectului donaţiei
Nr.crt.
Denumire aparatură medicală
Furnizor
Valoare (lei)
1
Sterilizator cu aer uscat Tau Steril
1.995,00
2
Tensiometru
75,00
Humanmed Vyana
3
Tăviţă renală 200 mm
32,50
4
Pensă prins limba Collin
36,80
5
Termometru cu vârf metalic Microlife
15,00
6
Glucometru + 2 cutii cu 50 teste fiecare
149,00
7
Pensă pus şi scos agrafe
40,00
8
Oglindă frontală Riester
212,00
Medisal
9
Balon pentru respiraţie ventilaţie AMBU
999,00
10
Atele Kramer 40 cm
17,00
11
Garou
16,00
12
Trusă de mică chirurgie
240,00
13
Spirometru de diagnostic multifuncţional
4.294,37
SPIRODOC cu 2 turbini reutilizabile
Quirumed
14
Audiometru portabil
3.262,25
15
Eprubete sticlă borosilicat 12mm/120mm
SC BTC Glass
489,80
Desing
Total
11.873,72
Art.2- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de donaţie în formă
autentică, onorariul notarului public, cad în sarcina părţilor.
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 încheierii unui act adiţional la contractul de ocupare loc
public nr.13657/29.12.2014 cu privire la modificarea Cap.I – părţile contractane
şi a art.3 Cap.III – termenul de ocupare.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12396/29.10.2015 cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de ocupare loc public nr.13657/29.12.2014 cu privire la modificarea
Cap.I – părţile contractane şi a art.3 Cap.III – termenul de ocupare.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 213/1998 cu privire la
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, Legea 287/2009 Codul Civil
art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823.
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 ocupare loc public
nr.13657/29.12.2014 cu privire la modificarea Cap.I – părţile contractane şi a art.3 Cap.III –
termenul de ocupare, 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 completării şi modificării listei cu inventarul domeniului
public al Or.Victoria cu 10 poziţii precum şi majorarea valorii a 8 bunuri publice
existente în lista cu inventarul domeniului public.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.1271/28.10.2015 cu privire la aprobarea completării şi
modificării listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 10 poziţii precum şi
majorarea valorii a 8 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, art.119 şi art.120,
art.122, Legea 213/1998 republicată şi actualizată prin OU 206/2000, Legea 713/2001,
Legea 241/2003, Legea 71/2011, HG 548/1999, Constituţia României art.136, Legea
287/2009 - Codul Civil art.858 – 870, Legea 18/1991 republicată art.5.
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 completarea şi modificarea listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria cu 10 poziţii precum şi majorarea valorii a 8 bunuri publice existente în lista cu
inventarul domeniului public după cum urmează:
Completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria – 10 bunuri.
Nr.
Crt.

Codul de
Clasificare

1.

1.8.7

2.

1.8.7

3.

1.8.7

4.

1.8.7

5.

1.8.7

6.

1.8.7

7.

1.8.7

Denumirea bunului
Reţea de Canalizare str.Pieţii
ţeavă PVC –RGM Ø 250 mm
L 145,10 ml
Cămine canalizare de vizitare
DN 1000 din beton cu ramă
şi capac str.Pieţii 3 buc.
Reţea de Canalizare str.Muncii
ţeavă PVC –RGM Ø 250 mm
L 105,10 ml
Cămine canalizare de vizitare
DN 1000 din beton cu ramă
şi capac str.Muncii 2 buc.
Reţea de Canalizare
str.Tineretului ţeavă PVC –
RGM Ø 250 mm L 144,10 ml
Cămine canalizare de vizitare
DN 1000 din beton cu ramă
şi capac str.Tineretului 6 buc.
Reţea de Canalizare
str.Ştrandului ţeavă PVC –

Elemente de
identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
Inventar

Situaţia
juridică
Actuală

Or.Victoria, str.Pieţii

2015

18.210,70

Or.Victoria

Or.Victoria, str.Pieţii

2015

6.021,92

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Muncii

2015

12.972,92

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Muncii

2015

4.014,62

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Tineretului

2015

27.740,74

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Tineretului

2015

12.043,85

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Ştrandului

2015

6.085,16

Or.Victoria

RGM Ø 250 mm L 52,50 ml
8.

1.8.7

9.

1.8.7

10.

1.8.7

Cămine canalizare de vizitare
DN 1000 din beton cu ramă
şi capac str.Ştrandului 1 buc.
Reţea de Canalizare
str.Stadionului ţeavă PVC –
RGM Ø 250 mm L 98,80 ml
Cămine canalizare de vizitare
DN 1000 din beton cu ramă
şi capac str.Stadionului 1 buc.

Or.Victoria,
str.Ştrandului

2015

2.007,31

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Stadionului

2015

12.147,98

Or.Victoria

Or.Victoria,
str.Stadionului

2015

2.007,31

Or.Victoria

Majorarea valorii a 8 bunuri publice existente în listei cu inventarul domeniului public
Nr.
Crt.

Codul de
Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în folosinţă

Valoarea de
Inventar

Situaţia
juridică
Actuală

1

1.3.7.1

Str.Mircea Eliade

Or.Victoria, CF 100210
nr.cad.100210
L=190m, l=7 m, S=10148 mp

2013

48.800,08

Or.Victoria

2

1.7.1.3

Reţea Electrică
subterană
Str.M.Eliade

Or.Victoria str. Mircea Eliade

2013

3

1.3.7.1

Str.Octavian Paler

Or.Victoria, CF 100210
nr.cad.100210
L=150m, l=7 m, S=10148 mp

2014

4

1.7.1.3

Reţea Electrică
subterană - Str.
Octavian Paler

Or.Victoria str. Octavian Paler

2014

5

1.3.7.1

Str.Avram Iancu

Or.Victoria, CF 100210
nr.cad.100210
L=170m, l=7 m, S=10148 mp

2014

6

1.7.1.3

Reţea Electrică
subterană - Str.
Avram Iancu

Or.Victoria str. Avram Iancu

2014

7

1.3.7.1

Str.Badea Cârţan

Or.Victoria, CF 100211
nr.cad.100211
L=160 m, l=7 m, S=3737 mp

2014

8

1.7.1.3

Reţea Electrică
subterană - Str.
Badea Cârţan

Or.Victoria str. Badea Cârţan

2014

77.239,89
31.341,09

9.429,61
61.600,22

5.777,20
30.281,70

5.777,21

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.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 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 abrogarea pct.5.7 Cap.5- Drepturile şi Obligaţiile
Comodantului şi completarea Cap.6 Drepturile şi Obligaţiile Comodatarului cu un
nou punct.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12674/04.11.2015 cu privire la 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 abrogarea pct.5.7 Cap.5- Drepturile şi
Obligaţiile Comodantului şi completarea Cap.6 Drepturile şi Obligaţiile Comodatarului cu un
nou punct.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 şi Cap.12 –
pct.12.7 din contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015.
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– 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
cu privire la abrogarea pct.5.7 Cap.5-Drepturile şi Obligaţiile Comodantului şi completarea
Cap.6 Drepturile şi Obligaţiile Comodatarului cu un nou punct, respectiv pct.6.16, 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 taxei speciale pentru închirierea Sălilor de Sport ce aparţin
domeniului public al Or.Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12792/06.11.2015 cu privire la aprobarea taxei speciale
pentru închirierea Sălilor de Sport ce aparţin domeniului public al Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 taxa specială pentru închirierea Sălilor de Sport ce aparţin
domeniului public al Or.Victoria, la suma de 30 lei/oră.
Art.2.- Cu data emiterii prezentei hotărârii, punctul 21 – închiriere săli de sport pentru
activităţi recreative din Anexa la HCL nr.21/26.02.2015 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 acordarea dreptului către Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria în calitate
de administrator al bunurilor publice date în folosinţă gratuită în baza contractul
de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 de a organiza licitaţie publică privind
închirierea Sălii de Sport din str.Primăverii nr.1-3 precum şi a altor spaţii
disponibile din incinta Bazei Sportive.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12675/04.11.2015 cu privire la Acordarea dreptului către
Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria în calitate de administrator al bunurilor publice date în
folosinţă gratuită în baza contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 de a organiza
licitaţie publică privind închirierea Sălii de Sport din str.Primăverii nr.1-3 precum şi a altor
spaţii disponibile din incinta Bazei Sportive.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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, Legea 213/1998 republicată art.14 – 16, HG
548/1999, art.136 din Constituţia Românie, HCL 7/29.01.2015, HCL 139/24.09.2015, HCL
158/29.10.2015 şi Cap.6 pct.6.13, pct.6.14 şi pct.6.15 din contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015.
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– Se acordă dreptului către Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria în calitate de
administrator al bunurilor publice date în folosinţă gratuită în baza contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 de a organiza licitaţie publică privind închirierea Sălii de Sport din
str.Primăverii nr.1-3 precum şi a altor spaţii disponibile din incinta Bazei Sportive.
Art.2- Tarifele de închiriere se vor stabili prin hotărâre a consiliului local.
Art.3- În condiţiile art.16 alin.2 din Legea 213/1998 Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria
are dreptul să încaseze din chirie o cota de 50%, iar diferenţa de 50% se va vira la bugetul
local al Or.Victoria.
Art.4- Întocmirea documentaţiei de licitaţie şi organizarea licitaţiei cade în sarcina
Clubului Sportiv Chimia Or.Victoria.
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 încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea pct.1 al anexei privind
bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrarefolosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul
Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucărilor de reparaţie capitală a
instalaţiei electrice efectuate la clădirea Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu precum şi
prelungirea duratei de funcţionare a clădirii cu încă 20 de ani.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12673/04.11.2015 cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de comodat Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea pct.1
al anexei privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date în administrarefolosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic
I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucărilor de reparaţie capitală a instalaţiei electrice
efectuate la clădirea Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu precum şi prelungirea duratei de
funcţionare a clădirii cu încă 20 de ani.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 213/1998 cu privire la
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea 1/2011 –
Legea Educaţiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918, art.1618,
art.2144-2157, 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 aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea pct.1 al anexei privind bunurile aparţinând
domeniului public al Or.Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării
procesului de învătământ la Liceul Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria, ca urmare a lucărilor
de reparaţie capitală a instalaţiei electrice efectuate la clădirea
Liceului Teoretic
I.C.Drăguşanu, conform anexei, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- În condiţiile prevăzute de HG 2139/2004 republicată şi actualizată - pentru
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor
fixe, precum şi încadrarea în grupa, subgrupa, clasa şi subclasa, durata de funcţionare a
clădirii Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu, se prelungeşte cu încă 20 de ani.
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 schimbării destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 100
mp înscris în CF 100272 nr.topo/nr.cad.100272 şi a construcţiei edificată pe
acesta din prestări servicii în prestări servicii şi locuinţă.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12715/05.11.2015 cu privire la schimbarea destinaţiei
imobilului teren în suprafaţă de 100 mp înscris în CF 100272 nr.topo/nr.cad.100272 şi a
construcţiei edificată pe acesta din prestări servicii în prestări servicii şi locuinţă şi solicitarea
formulată de către dl.Simionesei Gabriel domiciliat în Or.Victoria Str.Victoriei nr.5/29 cu privire
la schimbarea destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 100 mp înscris în CF 100272
nr.topo/nr.cad.100272 şi a construcţiei edificată pe acesta.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.5 lit.”c”, art.45 alin.2
lit.”e”, şi art.115 alin.1, lit.”b” din Legea 215/2001 republicată, Legea 7/1996 – privind
cadastrul si publicitatea imobiliară, Ordinul 700/2014, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010,
Ordinul 844/2010 şi Ordinul 621/2011, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea
teritoriului si urbanismul art.47 şi art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din
Legea 215/2001 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– Consiliul Local Victoria îşi exprimă acordul cu privire la modificarea în parte a
PUD-ului nr.28186/1993 pentru schimbarea destinaţiei imobilului teren în suprafaţă de 100
mp înscris în CF 100272 nr.topo/nr.cad.100272 şi a construcţiei edificată, din prestări servicii
în prestări servicii şi locuinţă.
Art.2- Modificarea Planului de Urbanism de Detaliu nr.28186/1993 se va întocmi pe
cheltuia solicitantului- Simionesei Gabriel.
Art.3.- Planul de Urbanism de Detaliu nr.28186/1993 modificat, în mod obligatoriu se
supune spre aprobare consiliului local
Art.4– 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 închiriere
spaţii proprietate publică nr.8693/62RC/29.10.2008 cu privire la completarea
art.2 Cap.II – obiectul contractului şi a art.3 Cap.III – termenul de închiriere

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.12491/09.11.2015 cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de închiriere spaţii proprietate publică nr.8693/62RC/29.10.2008 cu
privire la completarea art.2 Cap.II – obiectul contractului şi a art.3 Cap.III – termenul de
închiriere.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 213/1998 cu privire la
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, Legea 287/2009 Codul Civil
art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823.
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 închiriere spaţii
proprietate publică nr.8693/62RC/29.10.2008 cu privire la completarea art.2 Cap.II – obiectul
contractului şi a art.3 Cap.III – termenul de închiriere, 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 concesionării directe de teren fără licitaţie publică cu plata
concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 101 mp situat în str.Tineretului nr.4 cu
destinaţia “Constructie anexă centrală termică” şi întocmirea documentaţiei
cadastrale pentru primă înscriere a terenului de 101 mp.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.13056/12.11.2015 cu privire la concesionarea directă de
teren fără licitaţie publică cu plata concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 101 mp situat în
str.Tineretului nr.4 cu destinaţia “Constructie anexă centrală termică” şi întocmirea
documentaţiei cadastrale pentru primă înscriere a terenului de 101 mp.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b”şi „c”,
art.121, 123 alin.1 şi 2 , art.125 alin.1 şi 2, Legea 50/1991 republicată şi modificată prin
Legea 453/2001 art.15 alin.1 lit.”e”, Legea 401/2003, Legea 287/2009 republicată – Codul
Civil art.871-873, 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 concesionarea directe de teren fără licitaţie publică cu plata
concesiunii pentru terenul în suprafaţă de 101 mp situat în str.Tineretului nr.4 cu destinaţia
“Constructie anexă centrală termică” , către dl.Condurache Adrian.
Art.2.- Durata contractului de concesiune directă este de 49 de ani, cu posibilitatea
prelungirii termenului pentru o perioadă egală cu jumătate din durata iniţială, prin act
adiţional în prealabil cu acordul părţilor, având la bază o hotărâre a consiliului local.
Art.3.- Preţul concesiunii este de 5,135 euro/mp.Valoarea totală a concesiuni este de
519 euro ( 5,135 x 100 mp = 518,635 euro – rotunjit 519 euro).Redevenţa diind de129,75
euro/an plătibilă în 4 ani.
Art.4.-Se aprobă întocmirea documentaţiei cadastrale pentru primă înscriere a
terenului de 101 mp după cum urmează:
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa
imobilului) ANEXA Nr. 13

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Cotă
parte

Act de
proprietate

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Identificator
NR.CADASTRAL

CF
100559

125/1/1/1/1/2/2/2

NR.
C.F.

100559

Suprafata
din acte
mp
20408

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

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

CF

LOT 1

125/1/1/1/1/2/2/2/1

NOU

101

CF 100559

LOT 2

125/1/1/1/1/2/2/2/2

100559

20307

Descrierea
imobilului
TEREN
INTRAVILAN
Curţi
construcţii
TEREN
INTRAVILAN
Curţi
construcţii

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 modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.96/30.10.2014.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.13076/12.11.2015 cu privire la modificarea şi
completarea art.2 din HCL nr.96/30.10.2014.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”,
alin.4 lit.”a”şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele: 1, 2, 3, 4, 5, şi 16, HCL 96/30.10.2014.
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.unic–Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.96/30.10.2014după
cum urmează:
Art.2 se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut
Art.2.- Comisia de evaluare şi selectionare a proiectelor pentru finanţarile
nerambursabile din fondurile bugetului lical al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes
local are următoarea componenţă:
- Urian Nicolae – şef birou ADPP - preşedinte
- Tocoaie Gabriela Lenuţa – secretar Or.Victoria - membru
- Halmaghiu Andreia – consilier- membru
- Opriş Iulia – inspector- membru
- ____________________ – consilier local- membru
- Ciceu Constantin Adrian – consilier local- membru
- Silaghi Fabian – consilier local- membru
- Olteanu Viorel Cornel – consilier local- membru
- Tişulescu Alina – consilier – secretar comisie
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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.
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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 avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru
perioada 01.11.2015 – 01.11.2016 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.12695/04.11.2015 a primarului Or.Victoria cu
privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.11.2015-01.11.2016 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria;
Raportul de specialitate nr. 11741/06.11.2014 al biroului buget financiar
contabil cu privire la avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar pentru
perioada 01.11.2015-01.11.2016 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria;
- Adresa nr.2174/12630/02.11.2015 a Colegiului Tehnic “Dr.Alexandru
Bărbat” Or.Victoria cu privire avizarea Statului de funcţii din sectorul extrabugetar
pentru perioada 01.11.2015-01.11.2016
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.6 lit.”a” pct.1 Legea
1/2011 şi Legea 273/2006.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1 – Se avizează Statul de funcţii din sectorul extrabugetar pentru perioada
01.1.2014 – 01.11.2015 la Colegiul Tehnic “Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Cu data emiterii prezentei hotărârii, se abrogă prevederile HCL nr.
115/2014.
Art.3- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate şi Colegiul Tehnic
“Dr.Alexandru Bărbat” va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri.
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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 instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care
beneficiază utilizatorii fara contract de prestări servicii din Orașul Victoria si
aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de
salubrizare"

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13119/ 13.11.2015 a primarului privind instituirea taxei
speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara contract de
prestări servicii din Orașul Victoria si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea si aplicarea
taxei speciale de salubrizare"
- Referatul nr. 13120/13.11.2015 întocmit de secretarul Orașului Victoria, cu privire la
instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii fara
contract de prestări servicii din Orașul Victoria si aprobarea ,,Regulamentului privind stabilirea
si aplicarea taxei speciale de salubrizare",
- adresa operatorului Sc Ecosistem Victoria SRL, nr. 26/13104/12.11.2015, prin care
solicit[ aprobarea taxei speciale pentru utilizatorii care refuză încheierea contractului de
prestare servicii.
- HCL nr. 11 din 30.01.2014 – cu privire la menținerea în anul 2014 și în continuare a
tarifelor pentru activitățiile de salubritate – colectare, transport și depozitare deșeuri
menajere prevăzute în HCL ANR. 15/31.01.2013.
- HCL nr. 42 din data de 31.10.2012, privind aprobarea mandatării Asociației
Intercomunitară Eco Sistem Victoria să delege gestiunea serviciului de salubritate către
operatorul Ecosistem Victoria și art. 70 din Regulamentul de organizare și funcționare a
serviciului se Salubrizare la nivelul Or. Victoria – Anexa la contractul de delegare a serviciului
de salubrizare cu operatorul regional SC Ecosistem Victoria SRL
Văzând prevederile :
- art. 6 alin. (1) lit. ,,k", art. 7 alin. (1), art. 26 alin. (2) litera „c”, respectiv alin. (4) si
(5) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006. cu modificările si
completările ulterioare, Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare:
- art. 282 din Codul Fiscal, cu completările si modificările ulterioare, art. 484 din Legea
227 – privind Codul fiscal, cu aplicare de la 01.01.2016,
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
- cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. ,,c" si alin. (6) lit. „a", pct. 14 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1.Incepând cu data de 01 decembrie 2015, se instituie pe raza administrativteritorială a Orașului Victoria, taxa specială de salubrizare aplicată in cazul prestaţiilor de care
beneficiază producătorii de deşeuri individuali, fără contract de prestări servicii publice de
salubrizare, încheiate cu operatorul acestor servicii publice.
Art.2.Cuantumul taxei speciale de salubrizare in cazul persoanelor fizice fără contract
de prestări servicii este de 5 lei/persoana/luna , iar pentru persoanele juridice și persoane
fizice autorizate sau asimilate acestora, fără contract, este egala cu 74,40 lei/mc.
Art.3. - Operatorul serviciilor de salubritate, SC Ecosistem Victoria SRL împreună cu
Biroul Impozite si Taxe, Biroul buget financiar contabil contabilitate , din cadrul aparatului de
specialitate al primarului Orașului Victoria , vor tine la zi evidenta tuturor utilizatorilor cu si
fără contracte de prestări servicii in vederea decontării prestaţiei direct din contul deschis in
acest scop in baza art. 30 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare.
Art.4. Se aprobă ,,Regulamentul privind instituirea taxei speciale de salubrizare în
Orașul Victoria pentru persoanele care nu au încheiat contracte cu operatorul de salubritate",
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aproba modelul Declaraţiei de impunere în vederea stabilirii cuantumului
taxei speciale de salubrizare pentru persoane fizice, conform anexei nr. 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se aproba modelul Declaraţiei de impunere în vederea stabilirii cuantumului
taxei speciale de salubrizare pentru persoane juridice și persoane fizice autorizate sau
asimilate acestora , conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.7.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică potrivit prevederilor legale in
materie.
Art.8. Persoanele nemultumite de prevederile prezentei hotarari o pot contesta in
conditiile legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,actualizata .
Art.9.Executarea prezentei hotărâri se încredinţează SC Ecosistem Victoria SRL
împreună cu Biroul Impozite si Taxe, Biroul buget financiar contabil contabilitate , din cadrul
aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Regulamentul pentru stabilirea programului de funcționare al
unităților comerciale de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și
divertismentului care își desfășoară activitatea pe raza orașului Victoria.
Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr. 13160/13.11.2015/ a primarului Or. Victoria, cu privire la
abrobarea Regulamentul pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale
de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și divertismentului care își
desfășoară activitatea pe raza orașului Victoria,
- Referatul nr. 13161/13.11. 2015 întocmit de secretarul Orașului Victoria, cu privire
la abrobarea Regulamentul pentru stabilirea programului de funcționare al unităților
comerciale de alimentație publică precum și a celor destinate recreerii și divertismentului care
își desfășoară activitatea pe raza orașului Victoria,
art. 6-10 din O.G nr. 99 din 29 august 2000- privind comercializarea produselor
şi serviciilor de piaţă, republicată și actualizată;
punctele 1 și 6 din normele metodologice de aplicare a O.G nr. 99 din 29
august 2000- privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată și
actualizată, aprobată prin H.G 333/2003;
Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia
nationala-CAEN;
Legii nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
Ordonanţei nr.2/2001, actualizată, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.1 si 6 si art.49 alin.1 si 2 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1- Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul pentru stabilirea
programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și a celor
destinate recreerii și divertismentului vare își desfășoară activitatea pe raza orașului Victoria,
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică potrivit prevederilor legale in
materie.
Art.3. Persoanele nemultumite de prevederile prezentei hotarari o pot contesta in
conditiile legii contenciosului administrativ nr. 554/2004,actualizata .
Art.4 - Cu data emiterii prezentei hotărârii, se abrogă prevederile oricărei alte
hotărîri.
Art.5. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
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Anexa nr. I la H.C.L
nr._____ din __________

REGULAMENT
pentru stabilirea programului de funcționare al unităților comerciale de
alimentație publică precum și a celor destinate recreerii si divertismentului
Prezentul regulament este întocmit în baza Ordonanței nr.99/2000, republicată, a
Legii nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind
comercializarea produselor si serviciilor de piata și a Legii nr. 215/2001, republicată, iar
scopul lui este asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării de activității
economice în condiții de protecție optimă a consumatorilor și de concurență loială a
agenților economici.
Cap. I – Dispoziții generale
Art. 1 – Prezentul regulament se aplică unităților de alimentație publică așa cum
sunt caracterizate de H.G nr. 843/1999, privind încadrarea pe tipuri a unităților de
alimentație publică și
Ordinului nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii
activităţilor din economia nationala-CAEN, cu codurile 5610 – restaurant și 5630 baruri
și alte activități recreative, precum și unităților cu profil de divertisment cum ar fi ;
cluburi de internet, baruri-biliard, săli de jocuri mecanice și electronice.
Fac excepție unitățile incluse în structurile de primire turistice și cele din cadrul
stațiilor de distribuire a carburanților.
Art.2 – Desfășurarea activităților economice pe teritoriul Or. Victoria de către
unitățile prevăzute la art .1, în spații proprietate privată sau de stat, se face în baza
Orarului de funcționare eliberat de Primăria Orașului Victoria.
Art. 3 - Pe raza Or. Victoria , orarele unităților amintite la art. 1 se stabilesc de
către agenții economici și se aprobă de către Primăria Orașului Victoria, în condițiile
stabilite în prezentul regulament și cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia
muncii şi a reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică.
Art.4 – Unitățile de alimentație publică al căror cadru ambiental este completat de
formații de muzică precum și unitățile cu profil de divertisment pentru tineret
(cluburi,discoteci) unde divertismentul este realizat prin intermediul muzicii și dansului,
este permisă folosirea muzicii până la orele 23:00. După această oră, până la închiderea
unitații, conform orarului afișat, clienții pot fi serviți în continuare cu sortimente de
mâncare și băuturi, fără muzică, cu condiția respectării legislației privind liniștea si
ordinea publică.
Art.5- (1) Cluburile cu profil de dicso-bar sau de discotecă precum și
restaurantele cu program muzical, pot funcționa cu program prelungit sau non-stop,
numai cu aprobarea Primăriei Orașului Victoria, în următoare condiții:
a)
Dacă sunt amplasate la cel puțin 15 m distanță față de locuințe, sau dacă
spațiile în care își desfășoară activitatea se află în clădiri proiectate și construite special
în acest scop, oferind protecție fonică, iar prin activitatea lor nu afectează liniștea și
dreptul la odihnă al locuitorilor cu care se învecinează;

b)
Pentru unitățile care se află la parterul sau subsolul unei clădiri colective,
poate fi folostă muzica după orele 23:00 numai în cazul în care asociația de proprietari
își dă acordul cu condiția obiținerii acordului legalizat al veciniilor cei mai apropiați, pe
orizontală si pe verticală, de fiecare data când se solicită autorizarea orarului;
c)
Dacă asigură ordinea în spațiile proprii precum și în vecinătatea localului
pe o rază de 50 de metri de la ușa de acces, prin personal specializat angajat sau prin
contractarea serviciilor de pază și protecție, în măsură să intervină cu operativitate
pentru rezolvarea situațiilor legate de persoanele care au frecventat localul.
(2) În situația în care se constată că măsurile luate prin personalul angajat sau
firma de pază și protecție nu sunt de natură a soluționa situațiile de tulburare repetată a
liniștii și ordinii publice, Primăria Orașului Victoria are dreptul de a reduce programul
de funcționare la limitele stabilite în art.4, sau de a retrage autorizația și de a închide
unitatea.
CAP.II – Procedura de aprobare și eliberare a orarului de funcționare
Art.6- (1) Eliberarea orarului de funționare se va face în baza cererii și a
documentației aferente, anterior desfășurării activității.
(2) Unitațiile prevăzute la art.1, care au autorizație de funcționare și își desfășoară
activitatea anterior adoptării prezentului regulament sunt obligate ca, în termen de 30 de
zile de la intrarea în viguare a hotărârii de aprobare a prezentului regulament să solicite
aprobarea orarului de funcționare.
Art.7- (1) În vederea aprobării orarului de funcționare , reprezentantul legal al
solicitantului se va prezenta la sediul Primăriei Orașului Victoria, având asupra sa , în
original și în copie , după caz, următoarele documente:
a) Ceritifictul de înregistrare la Registrul Comerțului;
b)
Anexa la certificatul de înregistrare pentru punctul de lucru respectiv ce
conțin acordurile și avizele ministerelor cu drept de avizare sau dupa caz, certificatul
constatator eliberat in conformitate cu dispozițiile Legii 359/2004;
c)
Certificatul de urbanism și autorizația de construire care au stat la baza
amenajării spațiului respectiv;
d)
Pentru locarurile situate in clădiri colective solicitantul trebuie să facă
dovada acordului asociației de proprietari și a vecinilor direct afectati atât pe verticală
cât și pe orizontală, pentru programul peste orele 23:00 , indiferent dacă , după această
ora, în local se folosește ambianță muzicală sau nu;
e)
Declarația pe propria răspundere privind tipul unitații de alimentație
publică conform prevederilor HG 843/1999;
f) Declarație pe propria răspundere privin resectarea orarului de funcționare
g)
Alte documente prevazute de lege și care vor fi solicitate pentru obținerea
orarului de funcționare.
(2) Solicitantul va depunde o cerere în care va arăta orarul pe care îl propune spre
avizare, specificând dacă folosește formații de muzică sau instalații musicale, numărul
maxim de consumatori (pe scune și în picioare).
Art.8-(1) Primăria Orașului Victoria prin intermediul, persoanei desemnate de
către primar din aparatul său de specialitate, în urma analizării cererii și a constatării în
teren, va elibera un orar de funcționare tipizat în care va fi trecută si mențiunea în cazul
unor reclamații întemeiate Primaria Orașului Victoria va reduce programul de
funcționare iar, la reclamații repetate, primarul va suspenda activitatea comercială.

(2) Dacă orarul nu poate fi aprobat în forma propusa de solicitant i se
comunică acestuia, în scris, motivele care stau la baza acestui refuz. În acest caz,
solicitantul va face o nou cerere, în care va solicita aprobarea unui nou orar, conform
cerințelor prezentului regulament precum si motivațiilor comunicate în scris de către
persoana desmnată de către primar cu atribuții privind emiterea autorizări orarului de
funcționare.
(3) Criteriile care stau la baza autorizării unui orar peste orele 23:00 sunt:
unitatea să nu fie reclamată, în mod întemeiat, de către vecinii limitrofi datorită
zgomotului provocat de muzică, să nu existe reclamații cu privire la deranjul stradal în
zona localului respectiv, să dețina semnaturile legalizate ale locatarilor direct afectati din
clădirile învecinate sau locuințe colective, să îndeplinească condițiile legale de
funcționare.
Art.9- Orarul aprobat se afișează la unitate la loc vizibil.
Art.10- Comerciantul este obligat să respecte orarul afișat și aprobat.
Art.11- În cazul unitățiilor plasate în încinta unor centr comerciale orarul este
stabilit de către administratorul centrului comercial, în condițiile prezentului regulent.
Art.12- Pentru solicitanții care organizeaza la cererea consumatorilor mese festive
si evenimente, orarul de funcționare poate fi depășit numai cu condiția respectării
normelor legale privind liniștea si ordinea publică. În acest caz lângă orarul de
funcționare se afișează anunțul ”rezervat” cu precizarea perioadei de rezervare.
Solicitantul va depune personal o notificare la Primaria Orașului Victoria și Poliția
Orașului Victoria cu cel puțin 48 de ore ca evenimentul sa aibă loc.
Art.13- (1) În cazul unor reclamații care se dovedesc a fi întemeiate, primarul
Orașului Victoria poate modifica orarul de funcționare, situație în care solicitantului i se
vor comunica în scris motivele care au stat la baza acestei măsuri.
(2) După ce a luat la cunoștință comerciantul este obligat să afișeze de îndată
orarul modificat.
(3) Dacă acele cauze care au dus la măsura modificării orarului au fost remediate,
la cererea comerciantului,după o verificare în teren, persoana cu atribuții în aplicarea
hotărâri poate propune primarului revenirea la orarul inițial.
Art.14- Orarul de funcționare este valabil până la modificări majore care intervin
în activitatea societații comerciale (schimbare obictului de activitate , modificare
orarului, schimbarea locației a suprafețelor de vânzare, modificarea legislației care a stat
la aza obținerii acestetia, etc.).
Art.15- Emitentul își rezervă dreptul de a retrage autorizația și orarul de
funcționare, în cazul unor reclamații ulteroare întemeiate sau in cazul turbulării liniștii
publice.
CAP.III – Orarul de funcționare la partere de bloc și terase.
Art.16- (1) Unitațilile de alimantație public situată la parterul sau subsol de bloc
pot fi deschise publicului numai până la orele 23:00.
(2) Unitațiile gen cluburi internet, săli de jocuri mecanice și electronice, săli de
billiard situate la parter sau subsol de loc vor putea funcționare de asemenea, numai
până la orele 23:00.
Art.17-(1) Terasele/gradini de vară , pot funcționa până la orele 24:00. Terasele,
indiferent dacă se afla amplasate pe domeniul public sau privat, vor putea funcționa
numai cu condiția absenței orcărei surse de muzică.

(2) În vederea aprobării orarului pentru terase, solicitanții vor prezenta
certificatul de urbanism precum și dovada plații pentru ocuparea domeniului public ,
pentru acele terase amplasate pe domeniul public.
CAP.IV – Dispoziții specifice
Art.18- Unitațiile de alimentație public de tip disco-baruri sau restaurant cu
formație situate in zona central pot funcționa cu muzică si dans și dupa ora 23 numai cu
aprobarea primăriei dacă indeplinesc urmatoarele condiții: nu se află situate in clădiri
colective, nu sunt reclamate in mod intemeiat de către vecini, sunt antifonate
corescunzator astfel incat sa nu se depaseasca limita maxima admisa a zogomtului in
exterior, conform Ordinului 119/2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate
publică privind mediul de viaţă al populaţiei.
Art.19- Unitațiile de tip bar de noapte pot funcționa după orele 23:00, în condițile
păstrării liniștii și ordinii publice.
CAP. V – Sancțiuni
Art.20- Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite in astfel de condiții încât
, potrivit legii penale , să constituie infracțiuni și se sancționează după cum urmează:
a) Nerespectarea sau neafisarea orarului de funcționare cu amendă de la 200 la
1000 lei;
b) Nerespectare prevederii art 12 cu amenda de la 200 la 500 de lei
c) Nerespecare prevederilor art.16 alin.1 si 2 cu amenda de la 200 la 1000 de lei.
d) Nerespectare art.17 cu amneda de la 200 la 1000 de lei.
Art.21-În cazul nerespectării art.13 alin.2 primarul dispune suspendarea activitații
unitații pe o perioadă între 10 si 30 de zile.
Art.22- Constatarea și aplicarea sancțiunilor se face de către Compatimentul de
control comercial al Primariei Orașului Victoria.
CAP.VI – Dispoziții finale
Art.23- Prezentul regulament se completează cu dispozițiile O.G. 2/2001 privind
regimul juritic al contravenților.
Art.24-Anexele 1-4 fac parte integrandă din prezentul regulament.

PREȘEDINTE
PALER LUCIAN IOAN

SECRETAR,
TOCOAIE GABRIELA LENUȚA

Anexa 1 la Regulament
CERERE
PENTRU OBȚINEREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE
DOMNULE PRIMAR,
Subsemnatul (a) ……………………………………….. reprezentant al S.C/A.F/P.F
………………………………………………cu sediul în ……………………………...
CUI…………………….str…………………….,nr……….,bl………..sc…….ap………,
jud………………..vă rog să binevoiți a dispune aprobarea și eliberarea ORARULUI DE
FUNCȚIONARE,
pentru
punctul
de
lucru
situat
în
………………………………….………………………………………. cu următoarea
activitate comercială………………………………………..
Tel………………………
Pentru unitatea sus menționată, solicit aprobarea următorului orar de funcționare :
Luni……………..……..
Marti……………………
Miercuri…………..……
Joi………………………
Vineri…………………..
Sâmbătă…………….…..
Duminică………………..
Anexez prezentei cereri următoarele documente :
Copie CI/BI ,
Declarația pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcționare și a
prevederilor legislației în vigoare (formular tip primărie) ;
Certificat fiscal eliberat de Biroul Impozite și Taxe Or. Victoria ;
Certificat de înregistrare și anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004,( anexă certificat
sau certificat constatator , după caz)
Autorizații și acorduri necesare desfășurării activității economice, conform prevederilor
legislației în vigoare (după caz) ;
Dovada deținerii spațiului de desfășurare a activității economice (act de proprietate,
contract închiriere,aprobare ocupare domeniul public, după caz) ;
Contract salubrizare și ultima facură însoțită cu chitanța de plată ;
Data…………………..
Semnătura, ștampila ………………………….

Anexa 2 la Regulament

DECLARAȚIE
pe propria răspundere privind respectarea orarului de funcționare
Subsemnatul…………………………………………… CNP…………………în calitate
de ………………………………… al S.C/A.F/P.F………………………….
………………cu sediul în ……………………str………………………nr…………
bl………..sc…….ap………,jud……………….. cu certificatul de înregistrare nr.
……………………C.U.I ………………….
Declar pe propria răspundere că activitățile enumerate mai jos și pentru care solicit
aprobarea orarului de funcționare se vor desfășura în conformitate cu prevederile Legii
protecției muncii nr. 319/2006, specifice activității desfășurate și a Legii nr. 2/2000
privind modificarea și completarea Legii nr.61/1991, pentru sancționarea faptelor de
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
În punctul de lucru situat în …………………………………………… sunt desfășurate
următoarele activități economice :
Cod CAEN
Denumire activitate principală…………………
Alte activități………………………………
……………………………………………….
Ne angajăm ca, în situația în care urmează să efectuăm și alte activități care
conduc la modificarea orarului de funcționare, să solicităm revizuirea și aprobarea
orarului de funcționare, conform situației nou create.
Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere,cunoscând că falsul în
declarații este pedepsit de legea penală.

Data……………..
Semnătura………………………….

Anexa 3 la Regulament

ORAR DE FUNCȚIONARE
In baza Hotărârii nr……./………………. a Consiliului Local Victoria pentru stabilirea
programului de funcționare al unităților comerciale de alimentație publică precum și a celor destinate
recreerii si divertismentului, se aprobă pentru
SC/AF/PF........................................................................................
cu
sediul
în
……………………str………………………nr…………bl………..sc…….ap…….…,jud……………
….. cu certificatul de înregistrare nr. ……………………C.U.I …………………. având ca obiect de
activitate………………………………………
……………………………………… cu punctul de lucru situat în …………………
………………………….., următorul orar de funcționare :
SPAȚIU DESTINAT
DESFĂȘURĂRII
ACTIVITĂȚII
ECONOMICE

TERASĂ
GRĂDINĂ DE VARĂ

LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
SĂMBĂTĂ
DUMINICĂ
LUNI
MARTI
MIERCURI
JOI
VINERI
SĂMBĂTĂ
DUMINICĂ

În cazul unor reclamații întemeiate Primăria Orașului Victoria va reduce programul de
funcționare iar, la reclamații repetate, primarul va suspenda activitatea comercială.
Conform art. 26 din O.G nr.21/1992-privind propecția consumatorului, cu modificările și completările
ulterioare ” Comercializarea produselor şi prestarea serviciilor se fac în locuri şi în spaţii autorizate,
conform reglementărilor legale în vigoare.
(2)Sunt obligatorii afişarea, în mod vizibil, a denumirii unităţii, a codului unic de înregistrare la
registrul comerţului, din care să rezulte obiectul/obiectele de activitate al/ale societăţii pentru care este
autorizată să funcţioneze, precum şi afişarea şi respectarea orarului de funcţionare.
(3) Orarele de funcţionare vor fi stabilite, după caz, în conformitate cu hotărârile administraţiei
publice locale”.
Art. 10 din Legea nr. 650/2002 – pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea
produselor și serviciilor de piață, precizează următoarele :” Structurile de vânzare cu amănuntul şi cele
în care se prestează servicii de piaţă pot fi deschise publicului în toate zilele săptămânii. Fiecare
comerciant îşi stabileşte orarul de funcţionare cu respectarea prevederilor înscrise în legislaţia muncii şi
cu condiţia respectării reglementărilor în vigoare privind liniştea şi ordinea publică şi în conformitate
cu solicitările autorităţilor administraţiei publice locale privind continuitatea unor activităţi comerciale
sau de prestări de servicii, în funcţie de necesităţile consumatorilor."

PRIMAR,

Consilier Compartiment Comercial

SECRETAR,

Anexa 4 la Regulament

DECLARAŢIE
privind încadrarea pe tipuri a unităţilor de alimentaţie publică conform HG. nr. 843/1999

Subsemnatul (a) ____________________________________________, cu
domiciliul în loc.____________, str. _________________, nr._________, bl. ______,
ap.______, judeţul ____________, în calitate de patron/director/administrator la
_____________________________, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. de
înmatriculare______________/_____________/______________, cu sediul social în
loc. ___________________, str. ______________, nr._______, jud.___________,
declar
pe
propria
răspundere
că
unitatea
de
alimentaţie
publică
situată_______________________________________________________________(se
diul unităţii/punct de lucru) este de tipul___________________________, având
următoarele caracteristici funcţionale:
Total suprafaţa mp. _____________, din care:
- de servire_______________________________________________;
- de pregătire/predare _______________________________________;
- de depozitare ____________________________________________;
- anexe, utilităţi ____________________________________________;
(birouri, grupuri sanitare, vestiare etc.)
− Numărul locurilor pentru consumatori:
_______________________________________________________________________
_________
TOTAL LOCURI
DIN CARE :
SALOANE
TERASĂ
GRĂDINĂ DE VARĂ

_______________________________________________________________________

Data _____/_________

SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA ________________________

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 scoaterii din funcţiune şi casării obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.13183/13.1.2015 al biroului buget financiar contabil,
cu privire la scoaterea din funcțiune și casarea bunurilor aflate în patrimoniul UAT
Orașul Victoria, adresa nr. 594/2865/2015 a Colegiului Tehnic Dr. Al.Bărbat și
propunerile comisiilor de inventariere;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36, art. 24 alin.(19) din Legea nr. 573/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, art.8 din Legea 15/1994 republicată, HG nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe modificată cu H.G nr. 1496/2008;
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 scoaterea din funcţiune şi casarea obiectelor de inventar şi a
mijloacelor fixe, conform anexelor 1-9 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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
Cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii
din învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului școlar
2015/2016.
Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.13282/17.11.2015 cu privire la aprobarea numărului
de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din
Oraşul Victoria aferente anului școlar 2015/2016 precum şi adresele nr.962/13185/16.11.215
a Liceului Teoretic I.C.Drăguşanu Or.Victoria şi nr.2375/13266/17.11.2015 a Colegiului Tehnic
“Dr.Alexandru Bărbat” Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1, art. 8,
art.9, art.13 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 şi Legea 273/2006 republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care
urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” Oraşul Victoria aferente anului școlar 2015/2016 după cum urmează:
Dunumirea bursei
Nr.de burse
Cuantum bursă lei/lună
Bursă de merit
5
90
Bursă de studiu
6
70
Bursă ajutor social-boală
5
60
Burse sociale
58
60
Burse navetă/elev
36
28 elevi x26 lei/abonament
(Difernţiat/distanţă)
7 elevi x36 lei/abonament
1 elevx 42/lei/abonament
Art.2-Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează
cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”
Oraşul Victoria aferente anului scolar 2015/2016 după cum urmează:
Dunumirea bursei
Nr.de burse
Cuantum bursă lei/ lună
Bursă de merit
1
90
Bursă de studiu
5
70
Bursă ajutor social-boală
3
60
Burse sociale
2
60
Burse navetă/elev
0
0
(Difernţiat/distanţă)
0
Art.3- Bursele de merit, de studiu, de navetă (abonament) şi sociale se acordă numai
pe perioada cursurilor.Bursele pentru ajutor social-boală se acordă atât pe timpul cursurilor
cât şi pe perioada de vacanţă şi în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri împreună cu Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” şi Colegiului Tehnic”Dr.Alexandru Bărbat”.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

