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 contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 31.03.2016.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.5021/11.04.2016 al biroului buget financiar
contabil cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 31.03.2016.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi ale
Legii 273/2006 art.49 alin.12 şi HCL 50/09.03.2016 – privind aprobarea bugetului
Orașului Victoria pe anul 2016
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 31.03.2016.Anexele nr.1-23 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

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 de concesiune
nr.7017/24.11.2000 privind modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi
art.5 Cap.IV- preţul concesiunii.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.3892/21.03.2016 biroului ADPP cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de concesiune Nr.7017/24.11.2000 cu privire la modificarea, art.1
Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b”,
art.119, art.121 şi art.123, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.8,
art.553, art.555 – 566 şi 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 şi
Ordinul 1340/2015. şi ale Legii 24/2000 art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2.
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 de concesiune
nr.7017/24.11.2000 cu privire la modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5
Cap.IV-preţul concesiunii, având la bază documentaţia cadastrală de alipire
nr.10329/17.08.2004 a celor două loturi de teren de 345 înscris în CF 393 Victoria
nr.cad/top.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/9 şi respectiv
345 mp înscris în CF 392 Victoria nr.cad/top.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6
/6/2/2/3/8/3/3/6/8, într-un singur lot cu suprafaţă de 690 mp înscris în CF 392
nr.cad/top.95/1/1/1/1/1/1/1/29/1/1/1/1/4/2/13/9/2/2/2/6/6/2/2/3/8/3/3/6/9, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Contractul de concesiune nr.7016/24.11.2000 încheiat cu dl.Ilisie Octavian
încetează să producă efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de concesiune
nr.7017/24.11.2000.
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 HOTARARE
Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune
nr.5298/29.12.1998 privind modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi
art.5 Cap.IV- preţul concesiunii.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4016/23.03.2016 biroului ADPP cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de concesiune nr.5298/29.12.1998 privind modificarea, art.1 Cap.II –
obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b”,
art.119, art.121 şi art.123, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.8,
art.553, art.555 – 566 şi 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 şi
Ordinul 1340/2015 şi ale Legii 24/2000 art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2.
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 de concesiune
nr.5298/29.12.1998 cu privire la modificarea, art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5
Cap.IV- preţul concesiunii, având la bază documentaţia cadastrală de alipire
nr.13558/01.11.2004 a celor două loturi de teren de 53 mp înscris în CF 567 Victoria
nr.cad/top.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/2 şi respectiv 73 mp înscris în CF 568 Victoria
nr.cad/top.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3, într-un singur lot cu suprafaţă de 126 mp
înscris în CF 567 nr.cad/top.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/10/2/2/7/3 şi nr.cad/top.91/2/1/2/2/2/2/
2/2/2/10/2/2/7/2, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Contractul de concesiune nr.5299/29.12.1998 încheiat cu SC Deniseb Prod
Impex SRL, încetează să producă efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de
concesiune nr.5298/29.12.1998.
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 HOTARARE
Cu privire la acordarea către Intreprinderea Individuală Chelariu Floarea a
dreptului de a cesiona contractul de concesiune nr.5370/55RC/13.05.2015
pentru terenul de 19 mp înscris în CF100426 nr.topo/nr.cad.100426 situat în
Orasul Victoria str.Albota nr.1, parcela nr.3, către d-na Bălaş Gabriela Nicoleta.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4403/30.03.2016 biroului ADPP cu privire la acordarea către
Intreprindere Individuală Chelariu Floarea a dreptului de a cesiona contractul de
concesiune nr.5370/55RC/13.05.2015 pentru terenul de 19 mp înscris în CF100426
nr.topo/nr.cad.100426 situat în Orasul Victoria str.Albota nr.1, parcela nr.3, către d-na
Bălaş Gabriela Nicoleta.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.10, art.36 alin.2 lit.”c”, art.121
alin.2 , art.123 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 şi Legea 287/2009 Codul
Civil art.858 – 865, art.1315 – 1320 şi art.136 din Constituţia României şi ale Legii 24/2000
art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2.
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 acordă către Intreprinderea Individuală Chelariu Floarea, dreptul de a
cesiona contractul de concesiune nr.5370/55RC/13.05.2015 pentru terenul de 19 mp
înscris în CF100426 nr.topo/nr.cad.100426 situat în Orasul Victoria str.Albota nr.1, parcela
nr.3, către d-na Bălaş Gabriela Nicoleta.
Art.2.-Se aprobă încheierea unui contract de cesiune (anexa 1 ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre) între Oraşul Victoria, Intreprinderea Individuală Chelariu
Floarea şi d-na Bălaş Gabriela Nicoleta 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 Bălaş Gabriela Nicoleta 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.5370/55RC/13.05.2015 încheiat între Orasul Victoria şi
Intreprindere Individuală Chelariu Floarea, 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.5370/55RC/13.05.2015.
Art.5-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 actualizare date imobil - modificarea suprafeţei de 221 mp teren
înscris în CF 100594 cu nr.cad/nr.topo 93/1/1/15/2/2 cu suprafaţa de 66 mp
teren , în sensul menţionării suprafeţei reale de teren, de 287 mp în loc de
221mp.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4381/30.03.2016 biroului ADPP cu privire la actualizare date
imobil - modificarea suprafeţei de 221 mp teren înscris în CF 100594 cu nr.cad/nr.topo
93/1/1/15/2/2 cu suprafaţa de 66 mp teren, în sensul menţionării suprafeţei reale de teren,
de 287 mp în loc de 221mp.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b”,
art.119, art.121 şi art.123 Legea 287/2009 – Codul Civil art.555 şi următoarele, art 858 şi
următoarele art.876 – 915, Ordinul nr. 700/2014 modificat cu Ordinul 1340/2015 art.49,
art.50 lit.”h”, art.79 alin.2, art.112, art.113 alin.3, art.114 alin.5, art.116 alin.4 art.196,
art.219, art.220, art.326 – 371 şi ale Legii 24/2000 art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi
alin.2.
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 actualizarea date imobil - modificarea suprafeţei de 221 mp teren
înscris în CF 100594 cu nr.cad/nr.topo 93/1/1/15/2/2 cu suprafaţa de 66 mp teren, în
sensul menţionării suprafeţei reale de teren, de 287 mp în loc de 221 mp, conform
documentaţiei cadastrale întocmite de Persoana Fizica autorizata de ANCPI sa execute
lucrări de cadastru, geodezie, cartografie – Moţa Monica Nadia (cu certificat de autorizare
seria RO-BV-F nr.0075).Documentaţia cadastrală de actualizarea date imobil constituie
anexă la prezenta hotărâre.
Art.2.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea documentaţiei cadastrale de actualizare
date imobil - modificarea suprafeţei de 221 mp teren înscris în CF 100594 cu nr.cad/nr.topo
93/1/1/15/2/2 cu suprafaţa de 66 mp teren, în sensul menţionării suprafeţei reale de teren,
de 287 mp în loc de 221 mp, taxele ANCPI, taxele judiciare de timbru, onorarii sau alte
cheltuieli, cad în sarcina CEC Bank Sucursala Brasov spre a fi plătite, fără vreo pretenţie
ulterioară în suportarea acestora în cotă parte de către părţii.
Art.3- Pentru diferenţa de teren de 66 mp de la 221 mp la 287 mp, după
actualizarea de date imobil şi obţinerea extrasului de carte funciară cu terenul de 287 mp,
se va încheia un act adiţional la contractul de concesiune nr.2582/20.10.1994 cu referire la
modificarea suprafeţei prevăzută la art.1 Cap.II şi modificarea preţului concesiunii prevăzut
la art.5 Cap IV.
Art.4- Se împuterniceşte Primarul Or.Victoria să semneze documentaţia cadastrală
de actualizarea date imobil.
Art.5-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 retragerii parcelei de teren de 300 mp situată în
str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către d-na IANCU IRINA pentru
construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea
15/2003, ca urmare a nerespectării prevederilor art.2 din HCL nr.23/25.02.2016
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4564/01.04.2016 biroului ADPP cu privire la aprobarea retragerii
parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către
d-na IANCU IRINA pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării termenul de 30 de zile prevăzut la
art.2 din HCL nr.23/25.02.2016 în sensul neîncheierii procesului verbal de predare primire a
terenului.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art. art. 36 alin.2 lit.”c” ,alin.5 lit.
“b”art.123 alin.1 şi 2, 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 art.551 pct.9, art.694-695, art.866, art.874-876 şi
următoarele precum şi a prevederilor art.2 din HCL nr.23/25.02.2016 şi ale Legii 24/2000
art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2.
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 retragerea parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului
nr.10 atribuită în folosinţă gratuită către d-na IANCU IRINA pentru construcţia unei locuinţe
proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, ca urmare a nerespectării
prevederilor art.2 din HCL nr.23/25.02.2016 în sensul neîncheierii procesului verbal de
predare primire teren în termenul de 30 de zile de la primirea HCL nr.23/25.02.2016.
Nr.
crt.

Nr.
parcela

1.

Parcela 68

Nr.CF/Nr. topo.

Nr.
cadastral

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.- Pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea 15/2003 şi ale art.2 din
HCL nr.23/25.02.2016, o altă solicitare de atribuire teren în folosinţă gratuită nu mai este
posibilă.
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 HOTARARE
Cu privire la aprobarea retragerii parcelei de teren de 300 mp situată în
str.Crinului nr.11 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Reveica Constantin
pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de
Legea 15/2003, la solicitarea acestuia.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4575/01.04.2016 biroului ADPP cu privire la aprobarea retragerii
parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului nr.11 atribuită în folosinţă gratuită către
dl. Reveica Constantin pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003, la solicitarea acestuia.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art. art. 36 alin.2 lit.”c” ,alin.5 lit.
“b”art.123 alin.1 şi 2, 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 art.551 pct.9, art.694-695, art.866, art.874-876 şi
HCL nr.44/17.04.2008 şi ale Legii 24/2000 art.6 alin.3 şi art.30 alin.1 lit.”c” şi alin.2.
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 retragerea parcelei de teren de 300 mp situată în str.Crinului
nr.11 atribuită în folosinţă gratuită către dl.Reveica Constantin pentru construcţia unei
locuinţe proprietate personală în condiţiile prevăzute de Legea 15/2003, la solicitarea
acestuia.
Nr.
crt.

Nr.
parcela

1.

Parcela 59

Nr.
cadastral

Nr.CF/Nr. topo.
CF 1661
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/
1/59

80

Observatii
Str.Crinului
nr.11

Art.2.-O altă solicitare de atribuire teren în folosinţă gratuită nu mai este posibilă.
Art.3-Suma de 75 euro achitată conform prevederilor art.3 din HCL
nr.44//17.04.2008 în echivalent lei, de către dl.Reveica Constantin cu titlu de cheltuielie
efectuate de către Primăria Victoria (în cotă parte) cu dezmembrarea terenului,
autentificarea actului de dezmembrare taxele notariale şi taxele percepute de ANCPI, nu se
restituie
Art.4-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de mandat
nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria,
în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi
dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi completarea
alin.1 al art.5 – Cap.IV – durata contractului.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4877/07.04.2016 biroului ADPP cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin
Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial
SRL şi dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea şi completarea
alin.1 al art.5 – Cap.IV – durata contractului.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”, Legea
31/1990 republicată art.137, art.137^1 şi OU 1096/2011 art.2, art.3, art.5, art.15 – 17,
art.25 – 39 precum şi Hotărârea AGA nr.3/04.04.2016.
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

HOTARÂRE:

Art.1.- Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de mandat
nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate
de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl.Baciu Marian în calitate
de mandatar cu privire la modificarea şi completarea alin.1 al art.5 – Cap.IV – durata
contractului, 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 încheierii contractului de mandat între Oraşul Victoria –
prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria
Parc Industrial SRL şi dl. Brînzea Constantin-Sorin în calitate de mandatar,
membru al Consiliului de Administrație al S.C Victoria Parc Industrial SRL
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.5171/14.04.2016 secretarului Or. Victoria și expunerea de motive
nr. 5172/14.04.2016 a primarului Or. Victoria cu privire la încheierea unui contract de
mandat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar
unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl. Brînzea Constantin-Sorin în calitate de
mandatar, membru al Consiliului de Administrație al S.C Victoria Parc Industrial SRL
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”, Legea
31/1990 republicată, OUG - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice
nr. 109/2011şi Hotărârea AGA nr.3/04.04.2016.
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

HOTARÂRE:

Art.1. Se aprobă încheierea contractului de mandat între Oraşul Victoria – prin
Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial
SRL şi dl. Brînzea Constantin-Sorin în calitate de mandatar, membru al Consiliului de
Administrație al S.C Victoria Parc Industrial SRL, pe o perioadă de 4 ani, conform anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă remunerația d-lui Brînzea Constantin-Sorin, în cuantum de 4%
din salariul administratorului SC Victoria Parc Industrial SRL, conform Hotărârii A.G.A nr.
3/04.04.2016.
Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Victoria să semneze contractul de
mandate al dl-ui Brînzea Constantin-Sorin - membru al Consiliului de Administrație
Art.4. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria și
S.C Victoria Parc Industrial SRL 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 completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu
8 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate la Casa de Cultură, bunuri care
întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, majorarea valorii a unor
bunuri publice şi stabilirea duratei de functionare, precum şi schimbarea
denumirii unor bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public
la Baza Sportivă şi încheierea unor acte adiţionale la contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv
Chimia Or.Victoria cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.1 la pct.11
şi pct.14 şi la contractul de administrare bunuri proprietate publică
nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură a
Oraşului Victoria cu privire la modificarea şi completarea Anexi nr.1 şi
modificarea Anexei nr.2.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4878/07.04.2016 biroului ADPP cu privire la Completarea listei cu
inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 8 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate la
Casa de Cultură, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998, majorarea
valorii a unor bunuri publice şi stabilirea duratei de functionare, precum şi schimbarea
denumirii unor bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public la Baza
Sportivă
şi
încheierea
unor
acte
adiţionale
la
contractul
de
comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria
cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.1 la pct.11 şi pct.14 şi la contractul de
administrare bunuri proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul
Victoria şi Casa de Cultură a Oraşului Victoria cu privire la modificarea şi completarea Anexi
nr.1 şi modificarea Anexei nr.2.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a”, alin.6
lit.”a” pct.1 art.119 art.120 alin.1, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 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 – 865,
art.918, art.1618, art.2144-2157, 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

HOTARÂRE:

Art.1.- Se aprobă aprobă completarea listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria după cum urmează:
Nr.
crt.
1

2

Denumire mijloc
fix
Înstalaţie
paratrăznet Casa
de Cultură
Înstalaţie
sonorizare Casa de
Cultură

Valoarea
Lucrării
Efectuate

Total

6.023,65

Grupa/
subgrupa/
clasa
/subclasa
2.1.28

Durata normală
de funcţionare
conform HG
2139/2004 (ani)
8 - 12

Propunere
durata de
funcţionare
( ani)
8

6.023,65

11.279,92

11.279,92

2.1.22.9

8 - 12

8

Observaţii

Domeniul
public
Domeniul
public

3

Înstalaţie efracţie
Casa de Cultură
Înstalaţie electrică
incendiu Casa de
Cultură
Înstalaţie sanitară
interioară Casa de
Cultură
Înstalaţie
interioară hidranţi
Casa de Cultură
Înstalaţie termică
C.T- Casa de
Cultură
Înstalaţie termică
interioară Casa de
Cultură

4

5

6

7

8

40.920,38

40.920,38

3.3.6

12 - 18

12

Domeniul
public
Domeniul
public

33.067,76

33.067,76

1.7.3

16 - 24

16

82.970,64

82.970,64

1.8.6

24 - 36

24

Domeniul
public

3.943,67

3.943,67

1.8.15

24 - 36

24

Domeniul
public

20.919,43

20.919,43

1.9.3

12 - 18

12

Domeniul
public

100.892,85

100.892,85

1.9.3

12 - 18

12

Domeniul
public

Art.2- (1) - Se aprobă majorarea valorii unor bunuri publice existente în listei cu
inventarul domeniului public şi stabilirea duratei de functionare după cum urmează:
Nr.
Crt.

1

Codul de
Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii
sau, după caz,
al dării în
folosinţă

1.6.2

Amenajare sintetică
teren handbal –
Baza Sportivă

Or.Victoria,
Str.Stadionului, nr.1
CF 100550, nr.topo
93/1/1/15/1/2

1957

Valoarea de
Inventar

350.312,52

Situaţia
juridică
Actuală

Or.Victoria

(2)- Durata de funcţionare pentru - Amenajare sintetică teren handbal – Baza
Sportivă este de 30 de ani.
Art.3- Se aprobă Schimbarea denumirii unor bunuri publice existente în lista cu
inventarul domeniului public după cum uemează:
Nr.
Crt.

1

Codul de
Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1.6.2

Amenajare sintetică
teren handbal – Baza
Sportivă

Or.Victoria,
Str.Stadionului, nr.1 CF
100550, nr.topo
93/1/1/15/1/2
Or.Victoria,
Str.Stadionului, nr.1 CF
100550, nr.topo
93/1/1/15/1/2

1.6.2
2

Amrnajare teren
antrenamente fotbal
Baza Sportivă

Anul
dobândirii sau,
după caz,
al dării în
folosinţă
1957

1957

Valoarea de
Inventar

350.312,52

7.700,00

Situaţia
juridică
Actuală

Or.Victoria

Or.Victoria

Art.4– Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Or.Victoria
cu privire la modificarea şi completarea Anexei nr.1 la pct.11 şi pct.14, conform anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5– Se aprobă Încheierea unui act adiţional contractul de administrare bunuri
proprietate publică nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat între Oraşul Victoria şi Casa de
Cultură a Oraşului Victoria cu privire la modificarea şi completarea Anexi nr.1 şi modificarea
Anexei nr.2, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6-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 completarea art.1 din HCL nr.108/29.09.2005 cu privire la
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea
punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4928/08.04.2016 biroului ADPP cu privire la completarea art.1 din
HCL nr.108/29.09.2005 cu privire la aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării
parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construcţia unei locuinţe.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legii 287/2009 - Codul Civil art.551, art.-695 şi
art.874, Constituţia României art.136, Legea 15/2003 art.1 alin.2 şi ale ordinului 700/2014
modificat prin Ordunul 1340/2015.
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.unic - Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.108/29.09.2005 cu privire la
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului
conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe
astfel:
Art.1 din HCL nr.108/29.09.2005 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2005, în vederea repartizării parcelelor,
conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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 completarea art.1 din HCL nr.106/30.11.2006 cu privire la
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea
punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4929/08.04.2016 biroului ADPP cu privire la completarea art.1 din
HCL nr.106/30.11.2006 cu privire la aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării
parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construcţia unei locuinţe.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legii 287/2009 - Codul Civil art.551, art.-695 şi
art.874, Constituţia României art.136, Legea 15/2003 art.1 alin.2 şi ale ordinului 700/2014
modificat prin Ordunul 1340/2015.
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.unic- Se aprobă completarea art.1 din HCL nr.106/30.11.2006 cu privire la
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului
conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe
astfel:
Art.1 din HCL nr.106/30.11.2006 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art.1. Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2006, în vederea repartizării parcelelor,
conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe
proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţei proprietate personală, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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 completarea art.2 din HCL nr.21/29.03.2007 cu privire la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea
punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4930/08.04.2016 biroului ADPP cu privire la completarea art.2 din
HCL nr.21/29.03.2007 cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor
beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor
în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legii 287/2009 - Codul Civil art.551, art.-695 şi
art.874, Constituţia României art.136, Legea 15/2003 art.1 alin.2 şi ale ordinului 700/2014
modificat prin Ordunul 1340/2015.
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.unic.- Se aprobă completarea art.2 din HCL nr.21/29.03.2007 cu privire la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea
listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe astfel:
Art.2 din HCL nr.21/29.03.2007 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art.2. Se aprobă lista de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea
punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei
locuinţe proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata
existenţei locuinţei proprietate personală, conform Anexei 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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 completarea art.2 din HCL nr.68/30.08.2007 cu privire la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea
punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4931/08.04.2016 biroului ADPP cu privire la completarea art.2 din
HCL nr.68/30.08.2007 cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor
beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor
în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construcţia unei locuinţe.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legii 287/2009 - Codul Civil art.551, art.-695 şi
art.874, Constituţia României art.136, Legea 15/2003 art.1 alin.2 şi ale ordinului 700/2014
modificat prin Ordunul 1340/2015.
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.unic - Se aprobă completarea art.2 din HCL nr.68/30.08.2007 cu privire la
retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea
listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe astfel:
Art.2 din HCL nr.68/30.08.2007 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
Art.2 – Se aprobă lista de priorităţi în vederea repartizării parcelelor, conform Legii
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală. Atribuirea terenului se face în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei
proprietate personală, conform Anexei 2 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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 îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul HCL
nr.7/31.01.2008 precum şi modificarea şi completarea art.2 din HCL
nr.7/31.01.2008 cu privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor
beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea
repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind
sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.4932/08.04.2016 biroului ADPP cu privire la îndreptarea erorii
materiale strecurate în conţinutul HCL nr.7/31.01.2008 precum şi modificarea şi
completarea art.2 din HCL nr.7/31.01.2008 cu privire la retragerea dreptului de folosinţă
gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi aprobarea listei de priorităţi în vederea
repartizării parcelelor în ordinea punctajului conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat
tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b „ ,
art.119, art.121 alin.2 art.123 alin.2, Legii 287/2009 - Codul Civil art.551, art.-695 şi
art.874, Constituţia României art.136, Legea 15/2003 art.1 alin.2 şi ale ordinului 700/2014
modificat prin Ordunul 1340/2015.
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.unic.- Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în conţinutul HCL
nr.7/31.01.2008 precum şi modificarea şi completării art.2 din HCL nr.7/31.01.2008 cu
privire la retragerea dreptului de folosinţă gratuită unor beneficiari ai Legii 15/2003 şi
aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării parcelelor în ordinea punctajului
conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construcţia unei locuinţe.
Îndreptarea erorii materiale se face în sensul că, celălalt art.2 din HCL
nr.7/31.01.2008 este de fapt alin.2 al art.2 din HCL nr.7/31.01.2008 care se modifică şi se
completează .
Art.2 din HCL nr.7/31.01.2008 se modifică şi se completează şi va avea
următorul conţinut:
Art.2. (1) Se aprobă lista de priorităţi pe anul 2008, în vederea repartizării
parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală. Atribuirea terenului se face în
folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei proprietate personală, conform Anexei 3 ,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cheltuielile ocazionate cu dezmembrarea terenului, autentificarea actului de
dezmembrare, taxele notariale (75 euro) vor fi suportate de beneficiar care se obligă să
înceapă lucrările în termenul prevăzut de Legea 50/1991 modificată şi completată prin
Legea 453/2001.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la trecerea terenului în suprafaţă de 8.264 mp înscris în CF 100317
nr.cad.183, din domeniul public în domeniul privat al localităţii.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.5039/12.04.2016 biroului ADPP cu privire la trecerea terenului în
suprafaţă de 8.264 mp înscris în CF 100317 nr.cad.183, din domeniul public în domeniul
privat al localităţii şi nota justificativă nr.5040/12.04.2016.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c”
art.119 şi art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL
47/1999,HCL 77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 - 870.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata.

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1.- Se aprobă trecerea obiectivului teren în suprafaţă de 8.264 mp înscris în CF
100317 nr.cad.183, din domeniul public în domeniul privat al localităţii.
Art.2.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod
corespunzător.
Art.3.- Radierea din din CF 100317 nr.cad.183, a dreptului de proprietate publică şi
înscrierea dreptului de proprietate privată a Or.Victoria.
Art.4-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la completarea alin.3 al
art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.5041/12.04.2016 biroului ADPP cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de asociere în participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 cu referire la
completarea alin.3 al art.3 – Cap.III – obligaţiile părţilor.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”,”e” , alin.6 lit.”a”
pct.3, alin.7 lit. “a”, art.45 alin.2 litera “f”, art.115 alin.1 lit. “b”, art.123 , art.124, Legea
287/2009- Codul Civil - Asocierea în participaţie art.1949, 1950, 1951, 1952, 1953 şi
art.1954, art.251-256 din Codul Comercial, art.13 lit.”e”, art.28, 86 şi 127 din Legea
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea
Guvernului nr.44/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.571/2003 privind Codul Fiscal, Legea 213/1998 art.15 şi 16, HG 548/1999, Constituţia
Rămâniei art.136, Legea 227/2015 noul Cod Fiscal art.7 pct.14, art.18, art.28, art.34,
art.60, art.125, art.155 şi art.171, Legea 207/2015 noul Cod de procedură Fiscală art.286 şi
art.312, precum şi modificările aduse la contractul de asociere în participaţiune prin HCL
nr.57/16.05.2011, HCL 36/26.02.2015, HCL 142/24.09.2015 şi HCL 198/21.12.2015.
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 de asociere în
participaţiune nr.4244/48RC/17.05.2011 încheiat între Or.Victoria şi SAM Servicii Avansate
Medicale SRL cu privire la completarea alin.3 al art.3 – Cap.III din contract, 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 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. 4969/11.04.2016 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.1211/4729/01.04.2016 a Liceul Teoretic ”I.C.Drăgușanu”, cu privire la aprobarea
sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor
didactice;
- nr. 564/4935/08.04.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”, cu privire la aprobarea
sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor
didactice;
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 1.109 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 712 lei, pentru luna
februarie 2016 ;
- către Colegiului Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 397 lei pentru luna
februarie 2016;
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 HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării și completării art.1 din H C L nr.187/26.11.2015 –
cu privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii
din învățământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente anului
școlar 2015/2016.
Primarul or. Victoria;
Având în vedere Raportul nr.4911/07.04.2016 biroului buget financiar contabil cu
privire la aprobarea numărului de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii din
învăţământul preuniversitar de stat din Oraşul Victoria aferente semestrului II al anului
școlar
2015/2016 precum şi adresa nr.1197/4591/31.03.2016 a Liceului Teoretic
I.C.Drăguşanu Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.4 lit.”a”, alin.6 lit.”a” pct.1, art. 8,
art.9, art.13 din Ordinul MECTS nr. 5576/2011 şi Legea 273/2006 republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Articol unic - Se aprobă modificarea şi completarea art.1 din HCL
nr.187/26.11.2015, după cum urmează:
Art.1. se modifică şi se completează şi va avea următorul conţinut:
Art.1. (1) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii
care urmează cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C
Drăguşanu” Oraşul Victoria aferente semestrului I al anului școlar 2015/2016 după cum
urmează:
Dunumirea bursei
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursă ajutor social-boală
Burse sociale
Burse navetă/elev

Nr.de burse
5
6
5
58
36
(Difernţiat/distanţă)

Cuantum bursă lei/lună
90
70
60
60
28 elevi x26 lei/abonament
7 elevi x36 lei/abonament
1 elevx 42/lei/abonament

(2) Se aprobă numărul de burse şi cuantumul unei burse pentru elevii care urmează
cursurile învăţământul preuniversitar de stat în cadrul Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu”
Oraşul Victoria aferente semestrului II al anului școlar 2015/2016 după cum urmează:
Dunumirea bursei
Bursă de merit
Bursă de studiu
Bursă ajutor social-boală
Burse sociale

Nr.de burse
10
3
4
48

Cuantum bursă lei/lună
90
70
60
60

Celelalte articolelor cuprinse în hotărâre rămân neschimbate.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă BLAGA ELENA

Primarul or. Victoria;
Având în vedere Ancheta socială nr.2453 din 13.4.2016 a Biroului Asistenţă
Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Blaga Elena .
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin .2 lit.”d” şi alin.6
lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea
programului de măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea
marginalizării sociale.
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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de _______ lei
pentru d-na Blaga Elena , domiciliată în Or.Victoria str.Muncii, nr.7, ap. 5-6 jud.
Brașov, posesor CI seria BV, nr.845181, eliberat de SPCLEP Victoria la data de
25.09.2012.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă TOBIAȘ EUGENIA

Primarul or. Victoria;
Având în vedere Ancheta socială nr.4366 din 13.4.2016 a Biroului Asistenţă
Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Tobiaș Eugenia .
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin .2 lit.”d” şi alin.6
lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea
programului de măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea
marginalizării sociale.
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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de _______ lei
pentru d-na Tobiaș Eugenia , domiciliată în Or.Victoria str.Salcâmilor, bl.4, ap. 103
jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr.880304, eliberat de SPCLEP Victoria la data de
16.04.2013.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă TRANDAFIR GABRIELA

Primarul or. Victoria;
Având în vedere Ancheta socială nr.4365 din 13.4.2016 a Biroului Asistenţă
Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Trandafir Gabriela .
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin .2 lit.”d” şi alin.6
lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea
programului de măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea
marginalizării sociale.
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 acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de _______ lei
pentru d-na Trandafir Gabriela , domiciliată în Or.Victoria str.Salcâmilor, bl.4, ap.
207 jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr.737448, eliberat de SPCLEP Victoria la data
de 10.02.2011.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,
acordate în cadrul Biroului Asistență Socială în 2016

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr. 5205/14.04.2016 Biroului Asistență Socială
privind necesitatea aprobării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,
acordate în cadrul Biroului Asistență Socială al Primăriei Victoria în anul 2016;
Văzând prevederile art.112, alin.3, lit.”b” și art. 118 din Legea nr. 292/2011 a
asistenței sociale;
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 Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, acordate
în cadrul Biroului Asistență Socială al Primăriei Victoria în 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

