04.01.2016

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 utilizarea de sume din excedentul bugetului local al Oraşului
Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile
şi cheltuielile secţiunii de funcţionare și secțiunii de dezvoltare în anul 2016.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
raportul de specialitate nr.25/04.01.2016 al biroului financiar contabil cu
privire la utilizarea de sume din excedentul bugetului local Oraşului Victoria rezultat
la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 pentru acoperirea temporară a
golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de
funcţionare și secțiunii de dezvoltare ale bugetului local în anul 2016,
- adresa nr. 29 /04.01.2015 al Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria
cu privire la utilizarea sumei de 50.000 lei din excedentul bugetului privind activitățile
finanțate integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar la
31.12.2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele
între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare aferente în anul 2016.
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 ali.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, Legea 273/2006 – finanţele publice
locale art.58
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art. 1.- Se aprobă utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul 2016.
Art. 2.- Se aprobă utilizarea sumei de 1.000.000 lei din excedentul anual al
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015 pentru
acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi
cheltuielile secţiunii de dezvoltare în anul 2016.

Art. 3.- Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei din execedentul anual al
bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
desfășurate de Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea
exercițiului bugetar al anului 2015 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în anul
2016
Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria și unitatea de învățământ Colegiului Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria, va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

04.01.2016

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 acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul
2015 din excedentul bugetului local al Oraşului Victoria

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.26/04.01.2016 al biroului financiar contabil cu
privire la acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2015 din
excedentul bugetului local al oraşului Victoria;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, Legea 273/2006 – finanţele publice
locale şi Ordinul MFP nr.4.075/18.12.2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2015.
În temeiul art. 45 alin.1 şi 6 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art. 1.- Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare
aferent bugetului local al Oraşului Victoria pe anul 2015, în sumă de 62.827,77 lei.
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

04.01.2016

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 reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul
2016 – 2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.15306/28.12.2015 cu privire la aprobarea reţelei
şcolare a unităţilor de învăţământ pentru anul 2016 – 2017 ce va funcţiona în
Or.Victoria având la bază:
avizul conform eliberat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov,
- expunerea de motive nr.15306/28.12.2015 a primarului Or. Victoria,
adresa nr.14728/15.12.2015 a preşedintelui comisiei pentru învăţământ, cultură, culte,
sănătate, familie, protecţie copii, relaţii externe,
- adresa nr.1272/14438/10.12.2015 a Liceului Teoretic „I.C Drăguşanu”;
- adresa nr. 2552/14424/10.12.2015 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”;
- adresa nr.1694/14425/10.12.2015 a Centrului Școlar pentru Educație
Incluzivă Victoria;
adresa nr. 892/14437/10.12.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1
Victoria;
- adresa nr. 891/14436/10.12.2015 a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.2
Victoria, arondată a Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1;
adresa nr. 1435/14281/08.12.2015 a Clubului Copiilor Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, art.36 alin.6 lit.”a” pct.1, Legea 1/2011 educaţiei naţionale art.19 alin.4 şi art.61 alin.2 şi Ordunul nr.5556/2015 a Ministerului
Educaţiei Naţionale.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1- Se aprobă reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ pentru anul 2016 –
2017 ce vor funcţiona în Or.Victoria având la bază avizul conform eliberat de
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov.

Nr.
crt

Denumirea unităţii
şcolare

PJ/AR

PJ

1

Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru Bărbat”
Orașul Victoria
Învăţământ normal

2

Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă
Orașul Victoria

PJ

PJ
3

4

Liceul Teoretic
“I.C.Dragusanu” Orașul
Victoria

Gradiniţa cu Program
Prelungit nr.1
Orașul Victoria

Gradiniţa cu Program
Normal nr.2
Orașul Victoria

PJ

AR

PJ
5

Clubul Copiilor
Orașul Victoria

Adresa
VICTORIA, STR.
SALCAMILOR
NR.2,505700,JUD.BRASOV,
Tel/Fax – 0040268241032,
E-mail:
lichvictoria@yahoo.com
Victoria, STR.SALCAMILOR,
NR.2, 505700, tel:
0268/242790
specialavictoria@yahoo.com

VICTORIA, STR. 1
DECEMBRIE 1918, nr.8,
505700, jud. BRASOV,
tel/fax: 0268241596
E-mail:
licdragusanu@yahoo.com
VICTORIA, STR. LIBERTATII,
nr.1, 505700, jud. Brasov,
tel/fax:0268241532

VICTORIA, STR.
M.EMINESCU nr.5A, 505700,
jud. Brasov,
tel/fax:0268241573
VICTORIA, STR.
STADIONULUI, nr.18,
505700, jud. Brasov, tel/fax:
0268241404, E-mail:
clubulelevilor.victoria@gmail
.com

Nr.
clase
12

12

32

5

4

7

Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primăriei
Victoria şi unităţile de învăţământ, 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 HOTARARE
Cu privire la modificarea anexei nr.1, anexei nr.2 și anexei nr. 3 la H.C.L nr.
164/29.10.2015 –cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și
desfășurare a concursului de proiecte de management, a condițiilor de
participare, a bibliografiei și a caietului de obiective, în vederea ocupării postului
de director la Casa de Cultură Victoria

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 19/04.01.2016 a primarului Or.
Victoria, cu privire la modificarea HCL nr. 164/29.10.2015.
Vâzând referatul de specialitate nr. 18/04.01.2016 al Compartimentului
Resurse umane, prin care se propune orgnizarea unui nou concurs de proiecte de
management, modificarea calendarului de concurs și modificarea condițiilor de
participare cuprinse în HCL nr.. 164/29.10.2015 cu privire la aprobarea
regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management,
a condițiilor de participare, a bibliografiei a caietului de obiective și a modelului de
contract de management, în vederea ocupării postului de director la Casa de Cultură
Victoria.
În conformitate cu art.6, art. 12, art.14 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor
culturale, cu modificările și completările ulterioare, ale art.3, art.4, art.6-9, art. 19 și
art. 57 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul
instituțiilor de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, art.1-2 ale Hotărârii
Guvernului nr. 1301/2009 privind Regulamentul - cadru recomandat de organizare si
desfasurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de
organizare si desfasurare a evaluarii managementului, modelului-cadru al caietului de
obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum si modelului-cadru
recomandat pentru contractele de management, pentru institutiile publice de cultura și
ale art. III din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2013 pentru modificarea și
completarea OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură.
Ținând cont de prevederile art. 36 alin.2, lit.a, alin.3, lit.b, alin.6, pct 4 din
Legea nr. 215/2001, republicată, privind administația publică locală,
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.

04.01.2016

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1– Se aprobă modificarea anexei nr. 1, anexei nr. 2 - , cap. IV.1 – Sarcini,
Cap.IV.2 – Obiective și art. 2 al anexei nr.3 din HCL nr.164/29.10.2015, după cum
urmează:
Anexa nr. 1 – Condiţii de participare la concursul de proiecte de management pentru
ocuparea postului de director – manager al Casei de Cultură, forma inițială:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale U. E ;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) intruneste conditiile de studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta,
d) intruneste conditii de pregatire sau experienta in management
Studii
• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta,
• vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - 1 an;
• Cunoştiinţe de operare pe calculator;
Desfăşurarea etapelor concursului:
a) - 2 noiembrie 2015 aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs,
caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere
a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs;
b) - 24 noiembrie 2015 ultima zi de depunere a dosarelor de concurs
c) - 25 noiembrie 2015 verificarea dosarelor si afisarea rezultatelor
d) - din 26 noiembrie 2015 pana in 7 decembrie 2015 analiza proiectelor de management;
e) - 7 decembrie 2015 afisarea rezultatelor
f) - 9 decembrie 2015 susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
• Mapele de concurs şi proiectele de management (în scris şi în format electronic),
elaborate conform cerinţelor din caietul de obiective se depun la sediul Primăriei Or. Victoria din
str. Stadionului nr. 14 până la data de 24 noiembrie 2015 ora 16.30
• Mapele de concurs trebuie să conţină:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Cazierul judiciar;
- Curriculum vitae ;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.

Anexa nr. 1 – Condiţii de participare la concursul de proiecte de management
pentru ocuparea postului de director – manager al Casei de Cultură, forma modificată:
• Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale U. E ;
b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) intruneste conditiile de studii universitare
Studii
• studii universitare,
• vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - 1 an;
• Cunoştiinţe de operare pe calculator;
Desfăşurarea etapelor concursului:
a) - 11 ianuarie 2016 aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs,
caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere
a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs;
b) - 01 februarie 2016 ultima zi de depunere a dosarelor de concurs
c) - 03 februarie 2016 verificarea dosarelor si afisarea rezultatelor
d) - din 04 februarie 2016 pana in 11 februarie 2016 analiza proiectelor de management;
e) - 12 februarie 2016 afisarea rezultatelor
f) -16 februarie 2016 susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
• Mapele de concurs şi proiectele de management (în scris şi în format electronic),
elaborate conform cerinţelor din caietul de obiective se depun la sediul Primăriei Or. Victoria din
str. Stadionului nr. 14 până la data de 01.02.2016 ora 16.30
• Mapele de concurs trebuie să conţină:
- Cererea de înscriere la concurs;
- Copia actului de identitate;
- Copii ale diplomelor de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări;
- Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
- Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
- Cazierul judiciar;
- Curriculum vitae ;
- Recomandare de la ultimul loc de muncă.
Copiile actelor din mapa de concurs se prezintă însoţite de documentele originale care se certifică
pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei.
Titlul și aliniatul 1 de la cap. IV.1. – Sarcini și cap. IV.2. – Obiective din Anexa 2
CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat pentru
ocuparea postului de director- (manager) al Casei de Cultură Or. Victoria – perioada de
management este de 4 ani incepand cu decembrie 2015 – forma inițială:
IV.1. SARCINI
Pentru perioada decembrie 2015 – 1 decembrie 2019 managementul va avea următoarele
sarcini:
• să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;
• asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
• să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a bunurilor
materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;
• îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectului de management în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în
reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

transmiterea către Consiliul Local conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobată prin Legea
nr.269/2009, a rapoartelor de activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor necesare.
elaborează programele de activitate anuale şi pe etape, urmărind realizarea lor;
urmăreşte realizarea obiectivelor aflate în sarcina personalului de specialitate şi a
personalului auxiliar;
Îndrumă coordonează, controlează şi răspunde de toate activităţile funcţionale ale instituţiei;
stabileşte orarul de funcţionare a instituţiei şi programul de lucru al angajaţilor conform
prevederilor legale în vigoare; - se va intocmi un regulament de functionare al Casei de
Cultura
hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare;
reprezintă şi angajează instiuţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi
străinătate;
identifica surse de finantare pentru proiecte culturale si artistice
participă efectiv la organizarea şi desfăşurarea tuturor acţiunilor culturale de amploare ale
instituţiei.

IV.2. OBIECTIVE
Pentru perioada 1 decembrie 2015 – 1 decembrie 2019, managementul va avea ca obiectiv
principal dezvoltarea Casei de Cultură, urmărind:
- derularea activităţilor şi serviciilor oferite de Casa de Cultură în baza programelor elaborate
pentru satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei pieţe informaţionale
concurenţiale, evaluarea şi reconsiderarea, după caz, a respectivelor programe şi proiecte în
funcţie de dinamica implementării;
- reconsiderarea strategiilor instituţiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu;
- întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, acţiunilor şi activităţilor
culturale;
- îmbunătăţirea dotării materiale, identificarea şi asigurarea resurselor materiale în vederea
desfăşurării activităţii la un nivel tot mai ridicat;
- stabilirea concretă a priorităţilor Casa de Cultură în vederea creşterii nivelului cultural;
- realizarea unor parteneriate cu alte instituţii cu obiective asemănătoare, din ţară şi străinătate,
cu instituţii guvernamentale, autorităţi locale, etc, iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor
public-privat;
- definirea şi implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public
atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale;
- diversificarea ofertei de servicii şi lărgirea accesului la informaţii;
- utilizarea eficientă a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesională a personalului,
precum şi recrutarea şi selecţia viitorilor angajaţi;
- ridicarea calităţii serviciilor oferite de Casa de Cultură;
- dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea Casei de Cultură, în
contextul profesional european, precum şi promovarea culturii şi a identităţii româneşti în
spaţiul cultural naţional şi internaţional;
realizarea unui mediu informaţional competitiv şi asigurarea unor servicii de calitate prin
atragerea în cadrul personalului instituţiei a unor specialişti care respectă şi promovează
calitatea şi valoarea;
- stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienţei serviciilor de cultură tradiţionale şi
moderne.
Titlul și aliniatul 1 de la cap. IV.1. – Sarcini și cap. IV.2. – Obiective din Anexa 2
CAIET DE OBIECTIVE pentru concursul de proiecte de management organizat pentru
ocuparea postului de director- (manager) al Casei de Cultură Or. Victoria – perioada de
management este de 4 ani incepand cu februarie 2016 – forma modificată:

IV.1. SARCINI
Pentru perioada februarie 2016 – februarie 2020 managementul va avea următoarele sarcini:
• să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;
• asigură conducerea activităţii curente a instituţiei;
• să răspundă pentru modul în care înfăptuieşte actele de administrare şi gestionare a bunurilor
materiale, a resurselor financiare şi a celor de personal;
• îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din proiectului de management în conformitate cu
Hotărârea Consiliului Local, respectiv cu cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în
reglementările care privesc funcţionarea instituţiei;
• transmiterea către Consiliul Local conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură aprobată prin Legea
nr.269/2009, a rapoartelor de activitate/raportului final şi ale tuturor comunicărilor necesare.
• elaborează programele de activitate anuale şi pe etape, urmărind realizarea lor;
• urmăreşte realizarea obiectivelor aflate în sarcina personalului de specialitate şi a
personalului auxiliar;
• Îndrumă coordonează, controlează şi răspunde de toate activităţile funcţionale ale instituţiei;
• stabileşte orarul de funcţionare a instituţiei şi programul de lucru al angajaţilor conform
prevederilor legale în vigoare; - se va intocmi un regulament de functionare al Casei de
Cultura
• hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare;
• reprezintă şi angajează instiuţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi
străinătate;
• identifica surse de finantare pentru proiecte culturale si artistice
• participă efectiv la organizarea şi desfăşurarea tuturor acţiunilor culturale de amploare ale
instituţiei.
IV.2. OBIECTIVE
Pentru perioada februarie 2016 – februarie 2020, managementul va avea ca obiectiv principal
dezvoltarea Casei de Cultură, urmărind:
- derularea activităţilor şi serviciilor oferite de Casa de Cultură în baza programelor elaborate
pentru satisfacerea nevoilor culturale ale beneficiarilor, în contextul unei pieţe informaţionale
concurenţiale, evaluarea şi reconsiderarea, după caz, a respectivelor programe şi proiecte în
funcţie de dinamica implementării;
- reconsiderarea strategiilor instituţiei şi reconfigurarea acesteia pe termen scurt şi mediu;
- întărirea capacităţii instituţionale şi de administrare a programelor, acţiunilor şi activităţilor
culturale;
- îmbunătăţirea dotării materiale, identificarea şi asigurarea resurselor materiale în vederea
desfăşurării activităţii la un nivel tot mai ridicat;
- stabilirea concretă a priorităţilor Casa de Cultură în vederea creşterii nivelului cultural;
- realizarea unor parteneriate cu alte instituţii cu obiective asemănătoare, din ţară şi străinătate,
cu instituţii guvernamentale, autorităţi locale, etc, iniţierea şi dezvoltarea parteneriatelor
public-privat;
- definirea şi implementarea strategiei privind identificarea noilor segmente de public
atragerea şi formarea unui public interesat de valorile culturale;
- diversificarea ofertei de servicii şi lărgirea accesului la informaţii;
- utilizarea eficientă a resurselor umane, iniţierea şi perfecţionarea profesională a personalului,
precum şi recrutarea şi selecţia viitorilor angajaţi;
- ridicarea calităţii serviciilor oferite de Casa de Cultură;
- dezvoltarea de acţiuni culturale şi profesionale care să faciliteze integrarea Casei de Cultură, în
contextul profesional european, precum şi promovarea culturii şi a identităţii româneşti în
spaţiul cultural naţional şi internaţional;
realizarea unui mediu informaţional competitiv şi asigurarea unor servicii de calitate prin
atragerea în cadrul personalului instituţiei a unor specialişti care respectă şi promovează
calitatea şi valoarea;

- stabilirea unor criterii relevante de evaluare a eficienţei serviciilor de cultură tradiţionale şi
moderne.
Art. 2 al anexei nr.3 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI
DE PROIECTE DE MANAGEMENT, DE SOLUŢIONARE A
CONTESTAŢIILOR, PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CASEI DE
CULTURĂ ORAS VICTORIA, forma inițială:
Art. 2. – Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar,
stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008
aprobată prin Legea nr.269/2009:
a) - 2 noiembrie 2015 aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs,
caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere
a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs;
b) 24 noiembrie 2015 ultima zi de depunere a dosarelor de concurs
c) 25 noiembrie 2015 verificarea dosarelor si afisarea rezultatelor
d) din 26 noiembrie 2015 pana in 7 decembrie 2015 analiza proiectelor de management;
e) 7 decembrie 2015 afisarea rezultatelor
f) - 9 decembrie 2015 susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
Art. 2 al anexei nr.3 - REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A
CONCURSULUI
DE PROIECTE DE MANAGEMENT, DE SOLUŢIONARE A
CONTESTAŢIILOR, PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE DIRECTOR AL CASEI DE
CULTURĂ ORAS VICTORIA, forma modificată:
Art. 2. – Concursul de proiecte de management se desfăşoară conform următorului calendar,
stabilit cu respectarea dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008
aprobată prin Legea nr.269/2009:
a) - 11 ianuarie 2016 aducerea la cunoştinţă publică a: condiţiilor de participare la concurs,
caietului de obiective, bibliografiei, prezentului Regulament, precum şi a datelor de depunere
a mapelor de concurs, a proiectelor de management şi desfăşurarea etapelor de concurs;
b) 01 februarie 2016 ultima zi de depunere a dosarelor de concurs
c) 03 februarie 2016 verificarea dosarelor si afisarea rezultatelor
d) din 04 februarie 2016 pana in 11 februarie 2016 analiza proiectelor de management;
e) 12 februarie 2016 afisarea rezultatelor
f) 01 februarie 2016 susţinerea proiectelor de management în cadrul unui interviu.
Celelalte articole nu se modifică şi rămân în forma prevăzută în HCL nr.164/29.10.2015.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

22.01.201

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 retragerii parcelei de teren de 300 mp situată în
str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei Cristian - Vasile
pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de
Legea 15/2003
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.14575/14.12.2015 cu privire la retragerea parcelei de
teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei
Cristian - Vasile pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării prevederilor pct.5 lit.”d” din
procesul verbal de predare – primire teren nr.10196/ 02.10.2014
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art. 36 alin.2 lit.”c” ,alin.5 lit.
“b”art.123 alin.1 şi 2 şi art.125 alin.1 şi 2, art.3 alin.1 lit.”b” din Legea 15/2003 republicată,
HCL nr.82/25.09.2014, Legea 175/2004 cu privire la completarea Legii 15/2003 şi HG
896/2003 , Legea 287/2009 - Codul Civil şi a prevederilor pct.5 lit.”d” din procesul verbal de
predare – primire teren nr.10196/ 02.10.2014.
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.1– Se aprobă retragerea parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului
nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Madvei Cristian - Vasile pentru construcţia unei
locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a
nerespectării prevederilor pct.5 lit.”d” din procesul verbal de predare – primire teren
nr.13212/16.12.2014 după cum urmează:
Nr.
crt.

Nr.
parcela

Nr.CF/Nr. topo.

Nr.
cadastral

1.

Parcela
68

CF 1670
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/68

89

Observatii
Str.Crinului
nr.10

Art.2.-Suma de 75 euro achitată în echivalent lei ( 336 lei cu chitanţa
nr.2011144/16.12.2014) nu se restituie.
Art.3.-Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea 15/2003 şi HCL
nr.105/27.11.2014, o altă solicitare de atribuire teren în folosinţă gratuită nu mai este
posibilă.
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

22.01.2016

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
nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 şi 1A.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.14365/09.12.2015 cu privire la aprobarea încheierii
unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 şi 1A.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2
lit.c, alin.5 lit.a, lit.d alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30, Legii
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e,
art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23,
art.24, art.41 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 republicată, HG 717/2008
art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, pentru administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes
economic şi social local a bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi
canalizare, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi
HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată
prin HCL 38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154, HCL 128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015
şi HCL 173/26.11.2015.
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 nr.9838/107RC/31.08.2015
de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare a fost încheiat
între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi
completarea Anexei 1 şi 1A, 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

22.01.2016

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 concesionarii prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 6.000 mp situată în str.Chimiştilor cu destinaţia prestari servicii.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.15169/22.12.2015 cu privire la aprobarea aprobarea
concesionarii prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6.000 mp situată în
str.Chimiştilor cu destinaţia prestari servicii.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 , Legea 7/1996 privind cadastrul si publicitatea
imobiliară, Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară în vederea înscrierii în cartea funciară
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.131134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi alin.3 şi art.137, Legea 350/2001 republicată
privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.47 şi 48 coroborate cu prevederile art.36
alin.5 lit.”c”, 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, Legea 287/2009 Codul
Civil art.871-873, Planul de Urbanism General nr.33033/1997 aprobat prin HCL nr.78/1997
cu prelungirea valabilitatii acestuia prin HCL 9/31.01.2013 şi HCL 200/21.12.2015, Legea
350/2001, OU 85/2012 şi Legea 303/2015.
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 concesionarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 6.000
mp situată în str.Chimiştilor pentru prestari servicii în următoarele condiţii:
1.- Pentru înlăturarea restricţiei de construire, prevăzută în PUG-ul nr.33033/1997,
conform Legii 350/2001 republicată privind amenajarea teritoriului si urbanismul art.47 şi
48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea 215/2001 republicată este se va
întocmi un Plan de Urbanism Zonal pentru terenul de 6.000 mp.Planul de Urbanism Zonal
întocmit cu obţinerea avizelor necesare, în mod obligatoriu se supune spre aprobare
consiliului local.
2.- Întocmirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrarea terenului de 6.000
mp, în condiţiile prevazute de Legea 7/1996 si Ordinul 700/2014 după cum urmează:

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ
ANEXA Nr. 13
a imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Cotă
parte

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Act de
proprietate

CF
100051

Identificator
NR.CADASTRAL

21/38/1/4/1/4/6/1/5/
1/2/4/1/11/2/2/2

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

100051

2.486.231

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

Descrierea
imobilului

CF

LOT 1

21/38/1/4/1/4/6/1/5
/1/2/4/1/11/2/2/2/1

NOU

6000

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100051

LOT 2

21/38/1/4/1/4/6/1/5
/1/2/4/1/11/2/2/2/2

100051

2.480.231

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

Art.3. – Documentaţia de licitaţie pentru concesiune se va întocmi conform 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 si se va supune aprobarii consiliului local
numai dupa obtinerea extrasului de CF pentru terenul de 6.000 mp.
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

22.01.2016

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 tarifelor de distribuţie la apa potabilă şi a tarifelor la
canalizare- epurare pentru Or.Victoria începând cu data de 01.01.2016.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.16/04.01.2016 cu privire la aprobarea tarifelor de distribuţie la
apa potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare pentru Or.Victoria începând cu data de 01.01.2016,
având la bază Avizul nr.329655/10.12.2015 emis de M.D.R.A.P–A.N.R.S.C.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2 lit.c, alin.5 lit.a, lit.d
alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30, Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e, art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21,
art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23, art.24, art.41 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG
548/1999 republicată, HG 717/2008 art.14 - 20, art.24-29, art.38-39, Ordinul 88/2007, Ordinul
89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015,
HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată prin HCL 38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154, HCL
128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015, HCL 173/26.11.2015, Avizul nr.329655/10.12.2015 emis de
M.D.R.A.P–A.N.R.S.C în condiţile prevăzute de Legea 51/2006 republicată, Legea 241/2006
republicată, Ordinului ANRSC nr.65/2007, art.291 din Legea Legea 227/2015 – Codul Fiscal, Legea
207/2015- Codul de procedură fiscală şi Legea 339/2015 – Legea bugetului de stat .
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 tarifele de distribuţie la apa potabilă şi a tarifelor la canalizareepurare pentru Or.Victoria începând cu 01.01.2016, având la bază Avizul
nr.329655/10.12.2015 emis de M.D.R.A.P–A.N.R.S.C după cum urmează:
SPECIFICAŢIE
Preţ/tarif pentru
Preţ/tarif pentru rest
populaţie lei/mc
utilizatori lei/mc
Distribuţie apă potabilă în Or.Victoria
1,09
1,00
Canalizare- epurare pentru Or.Victoria
1,57
1,31
Total
2,66
2,31
Tarifele de distribuţie la apa potabilă conţine TVA în cotă de 9%, iar tarifele de
epuare-canalizare pentru populaţie conţine TVA în cotă de 20%, iar pentru ceilalţi utilizatori
nu conţine TVA.La tarifele prevăzute mai sus se va adăuga preţul de achiziţie al apei
potabile de la SC Aromapa Ucea SRL la 1,00 leu/mc la care se adaugă TVA de 9%.
Art.2– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Or.Victoria şi
SC Victoria Parc Industrial SRL, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

22.01.2016

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.Bogdan Viorel a dreptului de a cesiona contractul
de concesiune nr.1510/07.04.1997 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.8, către d-na Mihăilă Viorica.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.116/06.01.2016 cu privire la acordarea către dl.Bogdan
Viorel a dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.1510/07.04.1997 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.8, către d-na Mihăilă Viorica.
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 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 acordă către dl.Bogdan Viorel dreptul de a cesiona contractul de
concesiune nr.1510/07.04.1997 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.8, către d-na Mihăilă Viorica.
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 Bogdan
Viorel şi Mihăilă Viorica în sensul transmiterii tuturor drepturilor şi obligaţiilor (inclusiv a
debitelor si penalităţilor aferente acestora, dacă este cazul ) ce decurg din contractul de
concesiune către d-na Mihăilă Viorica 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.1510/07.04.1997 încheiat între Orasul Victoria şi dl.Bogdan
Viorel, 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.1510/07.04.1997.
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. LEGALITATE

22.01.2016

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
nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX .
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.138/06.01.2016 cu privire la aprobarea încheierii unui
act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.23 Cap.IX Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau ajustare a acestora.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2
lit.c, alin.5 lit.a, lit.d alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30, Legii
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e,
art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23,
art.24, art.41 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 republicată, HG 717/2008
art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, pentru administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes
economic şi social local a bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi
canalizare, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi
HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată
prin HCL 38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154, HCL 128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015,
HCL 173/26.11.2015, Legea 227/2015 – Codul Fiscal, Legea 207/2015- Codul de procedură
fiscală şi Legea 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016.
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 actadiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015
de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între
Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea
alin.1 al art.23 Cap.IX Preţurile/tarifele practicate şi procedura de stabilire, modificare sau
ajustare a acestora, în condiţiile reducerii cotei de TVA de la 24% la 9% pentru distribuţia
la apei potabile şi a reducerii cotei de TVA de la 24% la 20% pentru epuare-canalizare,
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

22.01.2016
22.01.201

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.1 din HCL nr.84/28.05.2015 cu
privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane
precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de
persoane pe mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.133/06.01.2016 cu privire la modificarea şi completarea art.1 din
HCL nr.84/28.05.2015 cu privire la aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane
precum şi a metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe
mijloacele de transport local de călători în Or.Victoria
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”d”, alin.6 lit.”a” pct.2 şi
pct.14, HCL nr.14/06.02.2008, Legea 213/1998, HG 548/1999, Legea nr.92/10.04.2007 art.3, art.4,
art.21 alin.1 lit.”b”, art.23, art.28 şi art.42 alin.1 şi 2, Legea 51/08.03.2006 art.1 alin.2 lit.”h”,art.13
şi art.22 alin.1 lit.”b”, Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilităţi Publice nr.263/06.12.2007, Ordinului Ministrului internelor şi reformei
administrative nr.353/ 23.11.2007, HG 828/2003 pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr.
86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, Ordinul 972/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local si a Caietului de
sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, Legea 284/2002 şi HCL 114/27.11.2014, HCL
13/23.02.2015, Legea 273/2006, art.5 lit.,,f” din Legea nr.341/2004, art.16 lit.,,b” din Legea
nr.44/1994, art.23 alin.(1),(2),(4),(5) din Legea nr.448/2006 –privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, art.8 alin.2 lit.”b” Decret-Lege nr.118/1990, art.1
din Normele metodologice privind acordarea gratuitatilor transportului urban aprobate prin Ordinul
nr.290/2003 si Ordinul nr.609/2003, Legea 227/2015 – Codul Fiscal, Legea 207/2015- Codul de
procedură fiscală, Legea 339/2015 – Legea bugetului de stat pe anul 2016 şi HCL nr.84/28.05.2015.
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 modificarea şi completarea art.1 din HCL nr.84/28.05.2015 cu privire
la aprobarea preţului biletelor de transport public local de persoane precum şi a
metodologiei pentru acordare de facilităţi pentru unele categorii de persoane pe mijloacele
de transport local de călători în Or.Victoria, în condiţiile reducerii cotei de TVA de la 24% la
20% şi va avea următorul conţinut:
Art.1.- Se aprobă preţului biletului de transport public local de persoane în Or.Victoria
la suma de 3,95 lei/bilet începând cu data de 01.01.2016 în condiţiile reducerii cotei de TVA
de la 24% la 20%.
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 taxelor speciale pentru închirierea unor bunuri din
incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţine domeniului public al Or.Victoria.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.257/08.01.2016 cu privire la aprobarea taxelor speciale
pentru închirierea unor bunuri din incinta Bazei Sportive, bunuri ce aparţine domeniului
public al Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 227/2015 republicată art.484, Legea 273/2006 şi Lega 207/2015.
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 taxele speciale pentru închirierea unor bunuri din incinta Bazei
Sportive, bunuri ce aparţine domeniului public al Or.Victoria după cum urmează:
Nr.crt.
Denumirea bunului
Valoarea taxei
1
teren de handbal
30 lei/oră
2
teren fotbal I
100 lei/oră
3
pista sportivă
60 lei/oră
4
teren fotbal II
40 lei/oră
5
Alte terenuri din baza sportivă pentru alte activităţi
5 lei/mp/zi
6
Terenul în suprafaţă de 3000 mp pentru parcare autoturisme
5 lei/zi
- În situaţia în care utilizatorii doresc folosirea vestiarelor, a grupurilor sanitare şi a
duşurilor, vor achita separat o taxă specială în sumă de 25 lei/zi.
- Instituţiile şcolare care vor desfăşura activităţi sportive ocazionale nu datorează
taxele speciale.
Art.2- Taxele speciale vor fi utilizate de către Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria în
condiţiile prevăzute de HCL nr.176/26.11.2015 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, cu respectarea 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.3- Cu data emiterii prezen tei hotărârii, HCL nr.23/31.07.2008, se abrogă.
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

22.01.2016

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 concesiune
nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile Comunications
SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile contractante a art.3
Cap.III – termenul contractului.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.501/14.01.2016 cu privire la aprobarea încheierii unui
act adiţional la contractul de concesiune nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote
Romanian Mobile Comunications SA cu privire la modificarea şi completarea Cap.I- părţile
contractante a art.3 Cap.III – termenul contractului.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121, art.122 alin.2,art.123, Legea 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.
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 concesiune
nr.5701/28.07.2006 încheiat cu SC Cosmote Romanian Mobile Comunications SA cu privire
la modificarea şi completarea Cap.I- părţile contractante a art.3 Cap.III – termenul
contractului, 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

22.01.2016

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 menţinerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului
propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de
asistenţi personali pentru anul 2016.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.530/14.01.2016 al biroului asistenţă socială cu privire la
menţinerea în organigrama şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate
al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul
2016.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36, alin.3, lit „b”,şi ale art.III din OU
63/2010 privind modificarea Legii 273/2006 , art.35 din Legea nr.448 din 6 decembrie
2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap*), HCL nr.6/29.01.2015, cu privire la menţinerea în
organigrama şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate al Primarului
Or Victoria a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul 2015.
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi 6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată:

PROIECT DE HOTARÂRE:
Art.1.Se aprobă menţinerea în organigramă şi statul de funcţii al aparatului
propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de asistenţi
personali pentru anul 2016.
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

22.01.2016

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 planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul
2016 în condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi Legea 276/2010.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.529/14.01.2016 al biroului asistenţă socială cu privire la
aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016 în condiţiile
prevăzute de Legea 416/2001 şi Legea 276/2010.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36, Legea nr.416 din 18 iulie 2001
(*actualizată*) privind venitul minim garantat modificată şi art. 6 alin 7 din Legea
nr.276/2010 pentru modificarea și completarea Legii 416/2001 privind venitul minim
garantat.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi 6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată:

PROIECT DE HOTARÂRE:
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2016 în
condiţiile prevăzute de Legea 416/2001 şi Legea 276/2010 conform anexei ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
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

