ROMÂNIA
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 bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2016.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
- raportul nr.1533/05.02.2016 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la
aprobarea Bugetului Orasului Victoria pe anul 2016
- raportul nr.1460/03.02.2016 al biroului impozite şi taxe locale cu privire la
venituri.
- adresele BVR TREZ0-230/20.01.2016, BVT TRE-Z33/05.01.2016, BVR
TREZ- 5779/29.12.2015 a DGRFP Brașov, adresa 516/14.01.2016 a Consiliului
Județean Brașov.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, Legea 273/2006 – finanţele publice
locale art.19 şi art.48, Legea 339/2015, Legea bugetului de stat pe anul 2016,
În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală:
PROIECT DE HOTARARE
Art.1.-Se aprobă Bugetul local al Oraşului Victoria pe anul 2016, total și pe
secțiuni potrivit anexelor nr.I şi nr.II care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Se aprobă Bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Or. Victoria pe anul
2016– total și pe secțiuni potrivit anexei III care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3.- Se aprobă Bugetul Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria, pe
anul 2016 – sursă de finanțare – buget local potrivit anexei II.1, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre
Art.4.- Se aprobă Bugetul Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” Or.
Victoria pe anul 2016 – sursă de finanțare – buget local, potrivit anexei II.2, ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5.- Se aprobă Bugetul Grădiniţei cu Program Prelungit nr.1 Or.Victoria
pe , pe anul 2016 – sursă de finanțare – buget local, potrivit anexei II.3, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6.- Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”
Or.Victoria pe anul 2016 – total și pe secțiuni, potrivit anexei IV ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 - Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru

Bărbat” Or. Victoria pe anul 2016– total și pe secțiuni, potrivit anexei V ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8 - Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Grădiniţa cu Program Prelungit
nr.1 Or.Victoria pe anul 2016 – total și pe secțiuni, potrivit anexei VI, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 - Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Casa de Cultură Victoria pe anul
2016 - total și pe secțiuni, potrivit anexei VII, ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.10 - Se aprobă bugetul activităților și instituțiilor publice finanțate integral
sau parțial din venituri proprii desfășurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraș
Victoria pe anul 2016 - total și pe secțiuni, potrivit anexei VIII, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 – Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local pe
anul 2016, potrivit anexei IX ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 – Se aprobă numărul de personal și a statelor de funcții , potrivit
anexelor X-XIII ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 13 - Se aprobă utilizarea sumei de 1.457,37 mii lei din excedentul
bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul
2016 în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, art.
58 lit.a.
Art.14 – Se aprobă utilizarea în anul 2016 a sumei de 9,00 mii lei din
excedentul anilor precedenți pentru acoperirea temporară a golurilor de casă pentru
activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții desfășurate de
către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu” Or.Victoria.
Art.16.-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea întocmirii documentațiilor necesare accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru
proiectul ”Centrul comunitar de intervenție multidisciplinară integrata Victoria”
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.1095/27.01.2016 al Biroului Tehnic cu privire la
aprobarea întocmirii documentațiilor necesare accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul ”Centrul comunitar de
intervenție multidisciplinară integrata Victoria”.
Văzând prevederile Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, art.3, alin. 1, (a), (b),
Hotărârea nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Ordonanța de Urgență nr. 64 din 3 iunie
2009 (*actualizată*) privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul convergenţă, art.36 din Legea nr. 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– Se aprobă întocmirea documentațiilor necesare accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 pentru proiectul
”Centrul comunitar de intervenție multidisciplinară integrata Victoria”.
Art.2.- Se aprobă încheierea unui contract de consultanță pentru realizarea unei
analize complexe la nivel de comunitate care sa evidențieze cel puțin următoarele aspecte:
nevoile locale, potențialul de dezvoltare, inclusiv al mediului de afaceri local, profile de
resurse umane și competente, cererea locală/proxima de pe piața forței de muncă,
indicarea de soliții viabile care să urmărească incluziunea socială a comunităților
vulnerabile, precum și implementarea planurilor de acțiune subsecvente, cu încadrare în
limita fondurilor disponibile în bugetul local și respectatrea procedurii de selecție de
parteneri, care vor participa la întocmirea, depunerea și implementarea proiectului.
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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la menţinerea statutului de persoană juridică în anul şcolar 2016 –
2017 a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”.
Având în vedere Expunerea de Motive înregistrată sub nr.1492/04.02.2016
cu privire la menţinerea statutului de persoană juridică în anul şcolar 2016 – 2017 a
Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”şi referatul nr.1528/05.02.2016
al compartimentului de specialitate din cadrul aparatul propriu de specialitate al primarului
Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.2 lit.”a”,”e”, alin.6 lit. “a” pct.1 şi ale Legii 1/2011, legea educaţiei
naţionale art.19 alin.3 şi ale art.101 – 104 şi următoarele.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1-Consiliul Local Victoria, în principiu este de acord cu menţinerea statutului de
persoană juridică în anul şcolar 2016 – 2017 a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” cu
respectarea prevederilor Legii 1/2011 republicată.
Art.2- Finanţarea de bază a Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” se va asigura
bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale în
situaţia în care numărul elevilor este minim 300, iar în situaţia în care, sumele repartizate în
baza standardelor de cost, nu asigură plata drepturilor prevăzute la unitatea de învăţământ
cu personalitate juridică, în cadrul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată
aprobate prin legea bugetului de stat, direcţiile regionale ale finanţelor
publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cu asistenţa tehnică de specialitate a
inspectoratului şcolar, pot efectua redistribuiri ale sumelor repartizate cu această destinaţie
sau pot proceda la repartizarea sumelor rămase nerepartizate, după caz către Colegiului
Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”.
Art.3- În situaţia în care numărul elevilor scade sub 300, sumele repartizate în
baza standardelor de cost, nu asigură plata drepturilor prevăzute la unitatea de învăţământ
cu personalitate juridică, Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”, consiliul local poate
contribui din bugetul local la finanţarea de bază a instituţiei de învătămât în limita sumelor
disponibile în buget, având la bază o documentaţie de calcul cu privire la sumele n ecesare.
Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria şi
Colegiului Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”, va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

INIŢIAROR - Consilier local
OLIMPIA BECA

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 şi completarea art.2 din HCL nr.170/26.11.2015,
privind 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.1498/04.02.2016 al biroului ADPP cu privire la modificarea şi
completarea art.2 din HCL nr.170/26.11.2015, privind 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 215/2001 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 privind regimul
juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 700/2014 art.10
alin.1 lit.”d”, art.12 alin.4 şi art.156, Legea 7/1996 republicată art.23, Ordinul 1021/04.11.2015
emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin care se aprobă Proiectul
Operaţional Regional 2014 – 2020, Decizia Comisiei Europene nr.C (2015) 4272/23.06.2015 în
conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17
decembrie 2013.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, republicată.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,
republicată:

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1.- Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.170/26.11.2015, privind
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, după cum urmează:
Art.2.- din HCL nr.170/26.11.2015 – se modifică şi se completează şi va avea
următorul conţinut:
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 de 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului sau, după caz un termen
corespunzător cu prevederile Proiectul Operaţional Regional 2014 - 2020 – Axa 6 prioritară.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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 listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria cu 4 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc
condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 18 bunuri publice
existente în lista cu inventarul domeniului public

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.777/20.01.2016 cu privire la aprobarea completarea
listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 4 poziţii ca urmare a lucrărilor
efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii
a 18 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 listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu
4 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de
Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 18 bunuri publice existente în lista cu inventarul
domeniului public, 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 încetarea contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001
completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002, încheiat între Oraşul
Victoria şi SC Castrum Corporaţion SRL cu privire la executare rampă ecologica
– etapa I - Or.Victoria, de comun acord între părţi.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.908/22.01.2016 al biroului ADPP cu privire la încetarea
contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001 completat prin actul adiţional
nr.1/4345/08.08.2002, încheiat între Oraşul Victoria şi SC Castrum Corporaţion SRL cu
privire la executare rampă ecologica – etapa I - Or.Victoria, de comun acord între părţi.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”b” şi ”c”, alin.4
lit.”f”, art.123 alin.1 şi art.124, Legea nr.211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) privind
regimul deşeurilor*), Legea 273/2006 republicată, HG 1292/2010, HG 349/2005, OU
164/2008, OU 195/2005, Ordinul 951/2007, OU 78/2000, Decizia 75/442/EEC, Directiva
91/156/EEC, Directiva 91/689/EEC, Directiva 2009/31/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 23 aprilie 2009, a Directivei 85/337/CEE a Consiliului, Directivele
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE şi a Regulamentului (CE)
nr.1.013/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, cu modificările ulterioare, HG
1061/2008 şi Legea 426/2001, Hotărârea Consiliului Judeţean Braşov nr.397/26.09.2011.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În conformitate cu prevderile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată

PROIECT

DE

HOTĂRÂRE

Art.1.-Se aprobă încetarea contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001
completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002, încheiat între Oraşul Victoria şi SC
Castrum Corporaţion SRL cu privire la executare rampă ecologica – etapa I - Or.Victoria, de
comun acord între părţi, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Înregistrarea pe costuri a investiţiei rampă ecologica – etapa I - Or.Victoria şi
cotă parte din drumul de acces la rampa ecologică la suma de 268.552,91 lei ( 240.400,14
lei valoarea rampei + 28.152,77 lei cotă parte din drumul de acces la rampa ecologică pe o
lungime de 400 ml, lăţime de 3,5 ml – 1.400 mp din totalul de 2.450 mp).
Art.3.- Înregistrarea diferenţei de cotă parte din drumul de acces rampă ecologică
pe o lungime de 300 ml, lăţime de 3,5 ml – 1.050 mp din totalul de 2.450 mp, în valoare
de 21.114,58 lei la drumul de acces staţie de transfer deşeuri Ecosistem Victoria prin
majorarea valorii iniţiale de 130.000,87 lei cu 21.114,58 lei.Valoarea totală a drumului fiind
de 151.115,45 lei.
Nr.
crt.
1

Denumire mijloc fix

Valoare iniţială
lei

Drum acces Ecosistem

130.000,87

Majorarea
valoarii iniţiale
lei
21.114,58

Total lei

Observaţii

151.115,45

Domeniul public

Art.4.- Se aprobă majorarea valorii drumului de acces staţie de transfer deşeuri
Ecosistem Victoria prevăzut în lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu suma
de 21.114,58 lei.Valoarea totală fiind de: 130.000,87 + 21.114,58 = 151.115,45 lei

Nr.
Crt.

Codul de
Clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în
folosinţă

1

1.3.7.1

Drum acces
Ecosistem

Or.Victoria,
Str.Chimiştilor, CF
100048 nr.cadastral 186

2009

Valoarea
de
Inventar

Situaţia
juridică
Actuală

151.115,45

Or.Victoria

Art.5.- Acordul de încetare a contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001
completat prin actul adiţional nr.1/4345/08.08.2002 se va semna în termen de 15 zile de la
data adoptării prezentei hotărâri.
Art.6.- Garanţia de bună execuţie în sumă de 4.345 lei constituită de către SC
Castrum Corporaţion SRL în temeiul contractului, se va debloca după semnarea acordul de
încetare a contractului de lucrări nr.293/7487/20.11.2001.
Art.7- 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
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a unei
parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Crinului nr.10, pentru
construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.1374/02.02.2016 al biroului ADPP cu privire la atribuirea
în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a unei parcele de teren în suprafaţă de
300 mp situată în str.Crinului nr.10, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală
în condiţiile Legii 15/2003.
Văzând prevederile
Legii 215/2001 republicată art. 36 alin.2 lit.”c” ,alin.5
lit.“b”art.123 alin.1 şi 2 şi art.125 alin.1 şi 2, Legea 15/2003 republicată , Legea 273/2010,
Legea 342/2013, HG 896/2003 Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
Legea 287/2009 - Codul Civil art.551 pct.9, art.694-695, art.866, art.874-876 şi
următoarele precum şi procesul verbal nr.1371/02.02.2016 al comisiei de aplicare a Legii
15/2003.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În conformitate cu prevderile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată

PROIECT

DE

HOTĂRÂRE

Art.1.- Se aprobă atribuirirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a
unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp situată în str.Crinului nr.10, pentru
construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003, către d-na IANCU
IRINA
Nr.
crt.

Nr. parcela

Nr. topo.

Nr.
cadastral

Observatii

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

Str.Crinului
nr.10

Art.2.- Terenul se va preda pe baza unui proces verbal de predare primire a
terenului.Termenul de încheiere a procesului verbal de predare primire a terenului atribuit
în folosinţă gratuită este de maximum 30 zile de la data comunicării hotărârii.În cazul
depăşirii termenului de 30 zile persoanele în drept nu vor mai putea cere încheierea
procesului verbal de predare primire a terenului atribuit în folosinţă gratuită.
Art.3.- După atribuirea terenului toate operaţiunile de carte funciară cad în sarcina
persoanei căruia i-a fost atribuit terenul.Cheltuielie efectuate de către Primăria Victoria ( în

cotă parte) cu dezmembrarea terenului, autentificarea actului de dezmembrare taxele
notariale şi taxele percepute de ANCPI sunt suportate de către persoana căruia i-a fost
atribuit terenul, în sumă de 75 Euro care se va achita la data predării terenului în echivalent
lei la cursul oficial de schimb euro/leu BNR.
Art.4.-Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.-În cazul nerespectării condiţiilor cu privire la construcţia locuinţei în termen
de un an de la data atribuirii terenului, prin hotărâre a consiliului local, i se retrage
beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.
Art.6- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la repartizarea spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp situat în
str.Stadionului nr.20/6, cu destinaţia sediu de partid.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.1375/02.02.2016 al biroului ADPP cu privire la
repartizarea spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp situat în str.Stadionului nr.20/6, cu
destinaţia sediu de partid.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a” ,
art.41 din Legea 27/1996 modificată prin Legea 14/2003 şi Legea 43/2003, art.26 alin.1-4
din Legea 334/2006 republicată şi ale Legii 114/1996 republicată.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În conformitate cu prevderile art.45 din Legea nr.215/2001 – privind administraţia
publică locală, republicată

PROIECT

DE

HOTĂRÂRE

Art.1.- Se aprobă repartizarea spaţiului în suprafaţă de 17,15 mp cu destinaţia
sediu de partid, cu plata chiriei aferente în condiţiile prevăzute de lege pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât locuinţă, către Organizaţia UNPR Victoria, pe o prioadă de 5 ani, după
cum urmează:
Nr.crt.
1

Adresa
Str.Stadionului 20/6

Suprafaţa în mp
17,15 mp

CF
100248-C1-U6
Nr.topo/nr.cad.88/1/2/2/2/2/3/34/2/6

Art.2- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate, va asigura ducerea
la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de
locuinţă pentru perioada 01.02.2016 – 01.02.2017.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.1379/02.02.2016 al biroului ADPP cu privire la stabilirea
chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru perioada 01.02.2016
– 01.02.2017 având la bază indicele inflaţiei de -0,93%.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a” şi ”b „ , art.121
alin.2 art.123 alin.2, Legea 213/1998 art.15 şi 16 , HG 548/1999 şi Legea 287/2009
republicată - Codul Civil- art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată:

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art. 1. Se stabilesc chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
pentru perioada 01.02.2016 – 01.02.2017 conform Anexei nr.1 ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2- Zonificarea spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru care se
stabilesc chiriile este următoarea:
- Zona I – str.1Decembrie 1918, str.Victoriei, str.M.Eminescu, str.Stadionului,
str.Libertăţii, str.P.Parcului şi incinta Pieţii Mixte.
- Zona II – str.Salcâmilor, str.Negoiu, str.Chimiştilor şi str.Oltului
- Zona III – celelalte străzi în afara celor nominalizate mai sus.
Art. 3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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 şi completarea art.1 din HCL 71/28.08.2014 cu privire
la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinţelor care fac parte din
domeniul public şi privat al Or.Victoria – fondul locativ de stat.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.1443/03.02.2016 al biroului ADPP cu privire la
modificarea şi completarea art.1 din HCL 71/28.08.2014 cu privire la constituirea comisiei
pentru repartizarea locuinţelorcare fac parte din domeniul public şi privat al Or.Victoria –
fondul locativ de stat.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36 alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”a” pct.19 lit.”e”,
Legea 114/1996 republicată şi Legea 287/2009 republicată - Codul Civil- art.1777- 1835.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată:

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.unic.- Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din HCL 71/28.08.2014 cu
privire la constituirea comisiei pentru repartizarea locuinţelor care fac parte din domeniul
public şi privat al Or.Victoria – fondul locativ de stat şi care va avea următorul conţinut:
Art.1 – Se constituie comisia pentru repartizarea locuinţelor care fac parte din
domeniul public şi privat al Or.Victoria – fondul locativ de stat în următoarea componenţă:
Gheorghe Cristian – primar – preşedinte
Bratu Cristina – viceprimar – membr
Tocoaie Gabriela – secretar Or.Victoria – membru
Coroeru Angela – referent ADPP – membru
Molnar Sorin – consilier local - membru
_________________ – consilier local - membru
Năpar Toma Dorinel – consilier local – membru
Oltean u Viorel – consilier local – membru
Miclea Ioan – consilier local - membru
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 schimbarea destinaţiei imobilului „Hotel Restaurant” situat în
str.Pieţii nr.2A, în ”spaţiu comercial- alimentaţie publică şi locuinţă”.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.1591/08.02.2016 al biroului ADPP cu privire la
schimbarea destinaţiei imobilului „Hotel Restaurant” situat în str.Pieţii nr.2A, în ”spaţiu
comercial- alimentaţie publică şi locuinţă”.
Văzând prevederile Legii 215/2001 2001 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 şi art.25, 26 şi 27, Ordinul 634/2006 pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în
vederea înscrierii în cartea funciară- modificat şi completatpri Ordinul nr.1340/2015,
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 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.6 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată:
PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1.- Consiliul Local Victoria îşi exprimă acordul cu privire întocmirea unui P.U.D
( Plan de Urbanism de Detaliu) privind schimbarea destinaţiei imobilului „Hotel Restaurant”
situat în str.Pieţii nr.2A,înscris în în CF 100135 nr.cad.100135-C1, în ”spaţiu comercialalimentaţie publică şi locuinţă” după cum urmează:
- Spaţiile de la parterul imobilului şi spaţiul de 63,07 mp de la etaj în – cafenea,
club, sala jocuri şi sport bar
- Celelalte spaţii de la etaj – 15 camere, 10 băi, bucătărie, living şi holuri - în
locuinţă.
Art.2.- Planul de Urbanism de Detaliu se va întocmi pe cheltuia solicitantului.
Art.3.-Planul de Urbanism de Detaliu întocmit cu obţinerea avizelor necesare, în
mod obligatoriu se supune spre aprobare consiliului local.
Art.4- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
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 finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru
continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1101/27.01.2016 a Parohiei Ortodoxe
„Sfântul Ilie”, referatul nr.1682/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016 al
comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din
fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG
51/1998, Legea 245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute,
Legea 125/2002, Legea 128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG
313/2006, HG 1265/2010, HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 2016, HCL nr. 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,
republicată

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Ilie” pentru
pentru continuarea lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu suma de
………………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2016 în baza unei
convenţie acordare sprijin financiar, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2-Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena- pentru reabilitare instalaţie termică în vederea creşterii eficienţei termice a
asezământului Sf.Ierarh Nicolae.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1153/28.01.2016 a Parohiei nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena, referatul nr.1682/10.02.2016 şi procesul verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG
51/1998, Legea 245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute,
Legea 125/2002, Legea 128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG
313/2006, HG 1265/2010, HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 2016, HCL nr. 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,
republicată
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1–Se aprobă finanţarea Parohiei Ortodoxe nr. 2- Sfinţii
Împăraţi
Constantin si Elena- pentru reabilitare instalaţie termică în vederea creşterii
eficienţei termice a asezământului Sf.Ierarh Nicolae cu suma de ……………… lei,
sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2016 în baza unui contract de finanţare
nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2- Justificarea şi decontarea cheltuielilo, se va realiza numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.
Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru
restaurare pictuiră degradată Biserica Sf.Cuvioasă Parascheva.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1073/27.01.2016 a Parohiei Ortodoxe
„Cuvioasa Parascheva”, referatul nr.1682/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016
al comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din
fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG
51/1998, Legea 245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute,
Legea 125/2002, Legea 128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG
313/2006, HG 1265/2010, HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 2016, HCL nr. 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,
republicată
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă finantarea Parohiei Ortodoxe nr.3„Cuvioasa Parascheva”
pentru restaurare pictuiră degradată Biserica Sf.Cuvioasă Parascheva cu suma de
………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2016 în baza unei convenţii
de acordare sprijin financiar, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2 - Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 finanţarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa
Transilvania de Sud pentru Consolidare şi Reabilitare termică lăcaş de cult.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare adresa nr.992/25.01.2016, a Bisericii
“Adventiste de Ziua a Şaptea” – Conferinţa Transilvania de Sud, referatul
nr.1682/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016 al comisiei de evaluare şi
selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4
lit.”a” şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, Legii 350/2005, OU 84/2008, OG
51/1998, Legea 245/2001, OG 2/2008, Legea 199/2008, OG 82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute,
Legea 125/2002, Legea 128/2009, HG 1470/2002, OG 82/2001, Legea 125/2002, HG
313/2006, HG 1265/2010, HG 1273/2005, pentru aprobarea Programului naţional
"Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale comunităţii", Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 2016, HCL nr. 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,
republicată
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă finantarea Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” –
Conferinţa Transilvania de Sud pentru „Consolidare şi reabilitare termică lăca
de cult” cu suma de ………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2016
în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile în bugetul
local.
Art.2- Justificarea şi decontarea cheltuielilor, se va realiza numai pe bază de acte
doveditoare, conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
„Fii Bun de Crăciun” alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie .

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea adresa nr.3/1100/27.01.2016 a Parohiei Ortodoxe nr.1
„Sfântul Prooroc Ilie, referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016 al
comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii „Fii Bun de Crăciun”, alături de Parohia Ortodoxă nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie” cu
suma de ……………. Lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2016.
Art.2- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de
evaluare a acţiunilor.
Art.3– Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XII- a, alături de Parohia Ortodoxă
nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere cererea adresa nr.1/1154/28.01.2016 a Parohiei nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena, referatul referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Parohia nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena la Festivalul Internaţional de
Toacă şi Clopote –Ediţia a XII- a, în perioada 11.07.2016 - 14.07.2016 cu suma de
…………… lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2016.
Art.2- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de
evaluare a acţiunilor.
Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator al acţiunii “Drumul
icoanei pe sticlă” –Ediţia a XI –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere cererea adresa nr.1/1154/28.01.2016 a Parohiei nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena, referatul referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Parohia nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena la acţiunea “Drumul icoanei pe
sticlă” –Ediţia a XI –a, în perioada 01.10.2016 - 30.11.2016 cu suma de …………… lei,
în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2016.
Art.2- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de
evaluare a acţiunilor.
Art.3- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va
duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
cultural artistice „ Victoria Jazz Festival”.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea d-lui Hoaja Victor nr.1107/27.01.2016, referatul referatul
nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare
şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din
bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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 participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al
acţiunii cultural artistice „Victoria Jazz Festival” cu suma de ………….. lei, în limita
fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2016.
Art.2 - Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei
activităţi, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii şi a raportului de
evaluare a acţiunilor.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
- Concurs Judeţean- „Tehnologii vechi şi noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la
cerinţele pieţii”, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare nr.111/1070/27.01.2016 a Colegiului Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016
al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” pentru desfăşurarea acţiunii - Concurs
Judeţean- „Tehnologii vechi şi noi” ediţia I – tema – „Adaptarea la cerinţele
pieţii” în perioada 15.01.2016 - 15.04.2016 cu suma de ……………….. lei, sumă ce se
va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia
achiziţiei de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
Concurs Judeţean – „Natura-viaţa mea” alături de
Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare nr.111/1070/27.01.2016 a Colegiului Tehnic
”Dr.Alexandru Bărbat”, referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal nr.1681/10.02.2016
al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru finanţare
nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru activităţii
nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5,
pct.19 lit.”c”şi Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, Legii nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat” pentru desfăşurarea acţiunii - Concurs
Judeţean – „Natura-viaţa mea”, în perioada 01.06.2016 - 12.06.2016 cu suma de
……………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita
fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia
achiziţiei de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
- „Iubesc România”, alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.347/1244/29.01.2016 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.1683/10.02.2016
şi
procesul
verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „Iubesc România” în
perioada 01.12.2015 - 12.06.2016 cu suma de ……………….. lei, sumă ce se va suporta
din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia
achiziţiei de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
- “Noi prin strămoşii noştri” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.344/1245/29.01.2016 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.1683/10.02.2016
şi
procesul
verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – “Noi prin strămoşii
noştri” în perioada 01.02.2016 - 30.06.2016 cu suma de ……………….. lei, sumă ce se
va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia
achiziţiei de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
- „Şcoala după şcoală- o şansă în plus pentru un viitor mai bun” alături de Liceul
Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.346/1246/29.01.2016 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.1683/10.02.2016
şi
procesul
verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „Şcoala după şcoală- o
şansă în plus pentru un viitor mai bun” în perioada 01.02.2016 - 31.07.2016 cu
suma de ……………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita
fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.- Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea
activitatii, se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia
achiziţiei de mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator al acţiunii
- Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect regional” alături de
Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.345/1247/29.01.2016 a Liceului
Teoretic I.C Drăguşanu, referatul referatul nr.1683/10.02.2016 şi procesul verbal
nr.1681/10.02.2016 al comisiei comisiei de evaluare şi selecţie a proiectelor depuse pentru
finanţare nerambursabilă din fonduri alocate din bugetul local al Or.Victoria pentru
activităţii nonprofit de interes local.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă participarea Consiliului Local Victoria ca şi coorganizator alături
de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – Călătorie în lumea
ştiinţei, popas la porţile artei – proiect regional” în perioada 01.02.2016 30.06.2016 cu suma de ……………….. lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa
anul 2016, în limita fondurilor disponibile în bugetul local.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii,
se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii, cu excepţia achiziţiei de
mijloace fixe şi obiecte de inventar.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor
dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria
Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.1683/10.02.2016 cu privire la organizarea de către
Consiliul Local Victoria a manifestărilor dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului
spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi Săbători de iarnă.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001,republicata art.36 alin.6 lit.”a” pct.4, alin.7
lit.”a”, art. 63 alin.4, lit.a, Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, Legii
nr.339/2015 privind bugetul de stat pe 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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1– Se aprobă organizarea de către Consiliul Local Victoria a manifestărilor
dedicate: Zilei Eroilor, Zilelor Or.Victoria, Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan şi
Săbători de iarnă.
Art.2- Finanţarea manifestărilor se va face după cum urmează:
Ziua Eroilor – cu suma de…………………lei
Zilelor Or.Victoria– cu suma de…………………lei
Patronului spiritual al Or.Victoria Sf.Ştefan– cu suma de…………………lei
Săbători de iarnă– cu suma de…………………lei
Sumele ce se va suporta din bugetul local pa anul 2016, în limita fondurilor
disponibile în bugetul local.
Art.2.-Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea activitatii,
se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” şi Colegiul
Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”.
Primarul Or.Victoria
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 1723/10.02.2016 al
biroul buget, financiar contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or.
Victoria a drepturilor aferente personalului didactic pentru deplasare din localitatea de
resedinta la locul de muncă și de la locul de muncă.
Văzând adresele:
- nr.222/937/25.01.2016 a Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”
- nr.227/1625/09.02.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”,
Prevederile art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare și ale art. 1 și 2 din Instrucțiunile nr. 2/2011 –
privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației,
cercetării, tineretului şi sportului,
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art. 1 – Se aprobă decontarea sumei de 730 lei, reprezentând cheltuieli de
transport pentru cadrele didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință
în Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reședință și retur, după
cum urmează:
- către Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu” Victoria – suma de 500 lei, pentru
luna decembrie 2015;
- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 230 lei pentru
luna decembrie 2015;
Art. 2 – Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile
mai sus menționate, cu încadrarea în bugetul pe anul 2016 aprobat.
Art.3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează
primarul Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul
fiecărei unități de învățământ.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale în anul 2016.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr. 1697/10.02.2016 al biroului asistenţă socială cu privire la
aprobarea programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale în anul 2016.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36, alin.6, lit „a”pct.2 , Legea 116/2002
privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale art.24 şi HG 1149/2002 pentru
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 116/2002 art.51 şi art.60.
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 programul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale în anul 2016 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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la scoaterea din evidenţele contabile - a sumei de 4.446 lei ce
reprezintă debite neincasate la 08.02.2016 de către Casa de Cultură a Orașului
Victoria, aferente anului 2009 ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie
de 3 ani.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.5/1719/08.02.2016 al biroului bugert financiar
contabil cu privire la scoaterea din evidenţele contabile cap.67.10 – activităţi finanţate
integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii - a sumei de 4.446 lei ce reprezintă
debite neincasate la 08.02.2016 (contravaloare inchiriere spațiu conform contract
26/23.06.2008) de către Casa de Cultură a Orașului Victoria, ca urmare a împlinirii
termenului de prescripţie de 3 ani.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.2, 3, 4 şi 5 cu privire la autonomia
locală, art.36 alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.14 şi art.63 alin.5 lit.”a”,
Legea 273/2006 republicată, Legii 287/2009 republicată – Codul Civil art.2505, 2507,
2515, art.2517 şi următoarele.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1– Se aprobă scoaterea din evidenţele contabile cap.67.10 – activităţi
finanţate integral sau parțial din venituri proprii şi subvenţii - a sumei de 4.446 lei ce
reprezintă debite neincasate la 08.02.2016, aferente lunilor mai- septembrie 2009 ca
urmare a împlinirii termenului de prescripţie de 3 ani în condiţiile prevăzute de
art.2517 din Legea 287/2009 republicată – Codul Civil, de către Casa de Cultură a
Orașului Victoria aflată în subordinea Consiliului Local Victoria.
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la modalitatea de identificare a beneficiarilor din Or. Victoria, de
soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniță, precum și desemnarea persoanelor cu responsabilități în
implementarea Legii nr. 248/2015

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr. 1920/16.02.2016 al secretarului Or. Victoria cu
privire la modalitatea de identificare a beneficiarilor din Or. Victoria, de soluționare a
situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță,
precum și desemnarea persoanelor cu responsabilități în implementarea Legii nr.
248/2015
Văzând prevederile:
- HG pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățămîntul preșcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale
pentru grădiniță;
- Legii Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
Legii nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor
copilului, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările
ulterioare;
- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 273/2006 , privind finanțele publice locale și a Legii nr.
339/2015 a bugetului de stat pe 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,
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Art.1– Se aprobă modalitatea de identificare a beneficiarilor din Or.
Victoria, de soluționare a situațiilor identificate și procedura de acordare a tichetelor
sociale pentru grădiniță conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2-Persoanele desemnate de către primar, pentru identificarea
beneficiarilor din cadrul Or. Victoria, cu responsabilități în implementarea Legii nr.
248/2015, sunt:
- FLENCANA RAMONA-EMANUELA - șef birou de asistență socială,
- IVAN ANCA- inspector I asistent, în cadrul biroului de asistență socială.
Art.3– Persoanele desemnate din cadrul biroului de asistență socială
identifică toți copii eligibili, cu vârste între 3-6 ani, din comunitate, prin colaborare cu
medicii de familie, grădinițe, solicitare date registrul de nașteri- stare civilă, registrul
agricol, lista beneficiarilor de VMG, ASF, alocație de stat și alte beneficii, precum și
prin vizite din ușă în ușă.
Art.4 – Se aprobă încheierea unui contract între Or. Victoria și o unitate
emitentă pentru achiziționarea tichetelor sociale pentru grădiniță cu aplicarea în mod
corespunzător a prevederilor OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
Art.5-Primarul prin Biroul de asistență socială 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 HOTARARE
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.3 al art.18 Cap.VIII Redevenţa
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.1916/16.02.2016 biroului ADPP cu privire la încheierea 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.3 al art.18 Cap.VIII – Redevenţa.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată 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.
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

HOTARÂRE:

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 încheiat între Oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la
modificarea şi completarea alin.3 al art.18 Cap.VIII – Redevenţa, 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

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 efectuarii lucrărilor de dezmembrare a terenul în
suprafaţă de 185 mp din suprafaţa de 26Ha şi 4137 mp înscris în CF 100366 ,
teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.1821/15.02.2016 biroului ADPP cu privire la aprobarea efectuarii
lucrărilor de dezmembrare a terenul în suprafaţă de 185 mp din suprafaţa de 26Ha şi 4137
mp înscris în CF 100366 , teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată 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.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 şi alin.3 şi art.137, Ordinul 1340/2015 şi Ordinul
Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992.
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

HOTARÂRE:

Art.1. -Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare a terenul în suprafaţă de
185 mp, teren situat în str.Chimiştilor nr.33, din suprafaţa de 26 Ha şi 4137 mp înscris în
CF 100366, teren ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria şi înscrierea în CF în favorul
d-nei Gal Adriana ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului
Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.58, după cum urmează:
ANEXA Nr. 13
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂa imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Cotă
parte

Act de
proprietate
CF

Identificator
NR.CADASTRAL
94/15/4/2/3/2/1/1/3/
2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/
1/1/78/1/1/4/2/1/2

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

100366

264137

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE ŞI PRIMA ÎNSCRIERE CONFORM ORD.24/17.06.1992
AL PREFECTULUI JUDEŢULUI BRAŞOV
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Act de
proprietate

Gal Adriana

CF

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

100366

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic
LOT 1

LOT 2

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1
/4/2/1/2/1
94/15/4/2/3/2/1/1
/3/2/30/2/2/2/1/1
/1/1/1/1/1/78/1/1
/4/2/1/2/2

NOU

100366

Suprafata
din acte

185

263952

Descrierea
imobilului
TEREN
INTRAVILAN
Curţi
construcţii
Teren
INTRAVILAN
Curţi
construcţii

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

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la repartizarea în vederea închirierii a unei locuinţe de serviciu care
aparţine domeniul privat al Or.Victoria.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere referatul nr.2117/18.02.2016 al biroului ADPP şi adresa
nr.2117/18.02.2016 a d-nei Roșca Delia-Maria;
Văzând prevederile OUG 40/1999 art.16, Legii 114/1996 republicată art.51 , HG
1275/2000 art.29 şi art.30 , HG 1075/2008, HG 310/2007, Legii 287/2009 - Cod Civil
art.1166-1167 şi art.1777 – 1835 şi ale Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”,
alin.5 lit.”b”;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1 – Se repartizează în vederea închirierii locuinţa de serviciu ce aparţine
domeniul privat al Or.Victoria situată în str.Viitorului nr.3/42 ( apartament 2 camere
şi dependinţe ) către d-na Roșca Delia-Maria.
Art.2-Chiria lunară, datorată pentru locuinţa de serviciu prevăzută la art.1 se
stabileşte în condiţiile prevăzute de HG 310/2007 şi OU 40/1999.
Art.3– Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de
închiriere atrage după sine anularea repartiţiei.
Art.4– Contractul de închiriere încetează de drept la momentul în care d-na
Roșca Delia-Maria nu va mai desfăşura activitatea de profesor la Colegiul Tehnic ”Dr.
Al. Bărbat”, locuinţa de serviciu revine proprietarului de drept, respectiv Or.Victoria.
Art.5- Se mandatează Primarul Or.Victoria să semneze contractul de închiriere
pentru locuinţa de serviciu în numele şi pentru Or.Victoria – Consiliul Local Victoria.
Art.6- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

