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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la încetarea mandatului de consilier local al Orașului Victoria a
domnului PALER LUCIAN IOAN și vacantarea mandatului de consilier local

Primarul or. Victoria;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali
- Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Văzând:
- Expunerea de motive, nr. 2422/08.02.2017 a primarului Or. Victoria
cu privire la încetarea mandatului de consilier local al domnului Paler Lucian Ioan,
prin demisie;
Referatul, nr.2417/08.02.2017, secretarului Or. Victoria cu privire
la încetarea mandatului de consilier local al domnului Paler Lucian Ioan, prin
demisie și declararea vacantă a mandatului de consilier local;
- Demisia domnului Paler Lucian Ioan din funcția de consilier local în
cadrul Consiliului Local al Orașului Victoria, înregistrată cu nr. 1432/27.01.2017.
- Adresa nr.13/07.02.2017 emisă de Partidului Național Liberal,
înregistrată la Primaria Victoria cu nr. 2390/08.02.2017, prin care se ia act de
demisia din funcția de consilier local a domnului Paler Lucian Ioan.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
ART. UNIC – Consiliul Local Victoria ia act de încetarea mandatului de
consilier local al domnului PALER LUCIAN IOAN, prin demisie și declară vacant
locul consilierului în cauză.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria a
domnului LUP ALEXANDRU
Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.2416 din data de 08.02.2017 a primarului Or. Victoria,
cu privire la validarea mandatului de consilier local al Orașului Victoria a domnului Lup
Alexandru;
- Referatul nr.2415 din data de 08.02.2017 al secretarului Orașului Victoria cu
privire la propunerea inițierii proiectului de hotărâre pentru validarea mandatul de
consilier local al Or.Victoria a domnului Lup Alexandru;
- Adresa Partidului Național Liberal nr. 14/07.02.2017, înregistrată la Primaria
Victoria cu nr. 2389/07.02.2017, prin care se exprimă acordul cu privire la validarea în
funcția de consilier local al Orașului Victoria a domnului Lup Alexandru.
Văzând prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanței Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru
de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali
- Art.31 alin.3, 4 şi 5 şi art.32 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
ART. UNIC – Se validează mandatul de consilier local al domnului

LUP ALEXANDRU.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.1 prevăzută în Anexa 1 la
HCL 6/24.06.2016.
Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.2414/08.02.2017 al secretarului Orașului
Victoria, cu privire la propunerea de modificarea a componenţei comisiei nr.1
prevăzută în Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016;
Văzând prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările și completările ulterioare, Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor
locali, cu modificările şi completările ulterioare, OG.35/2002 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Victoria, H.C.L nr.6/24.06.2016 privind alegerea
comisiilor de specialitate și HCL nr.7/28.07.2016 cu privire la completarea
componenței comisiilor de specialitate nr.1,2 și 3 prevăzute în Anexa 1 la HCL
nr.6/24.06.2017.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,
PROIECT DE

HOTĂRÂRE :

ART. UNIC – Se modifică componenţa comisiei nr.1 prevăzută în

Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016, completată prin HCL nr.7/28.07.2016,
după cum urmează:
COMISIA Nr.1 – URBANISM
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

AMENAJAREA

TERITORIULUI ŞI

- preşedinte
1. Dl.consilier....................................................................................................
MOLNAR SORIN
- secretar
2. Dl.consilier...................................................................................................
NIȚU MONICA
- membru
3. Dl.consilier.................................................................................................
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

ANEXĂ LA HCL nr.6/24.06.2016
COMISIA Nr.1 – URBANISM
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

AMENAJAREA

TERITORIULUI ŞI

- preşedinte
1. Dl.consilier...................................................................................................
MOLNAR SORIN
- secretar
2. Dl.consilier...................................................................................................
NIȚU MONICA
- membru
3. D-na.consilier...............................................................................................
COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI
PROBLEME
ALE
MINORITĂŢILOR
RELAŢII CU
CETĂŢENII
STÂNEA TIMOTEI-VALENTIN - preşedinte
1.Dl.consilier.............................................................................................
BRATU CRISTINA
- secretar
2. D-na consilier......................................................................................
BADEA COSTICĂ
- membru
3. Dl.consilier.........................................................................................
COMISIA Nr.3 – PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT CULTURĂ CULTE
SĂNĂTATE FAMILIE PROTECŢIE COPII, RELAŢII EXTERNE
SMĂDU OCTAVIAN
- preşedinte
1.Dl.consilier.................................................................................................
IVAN NICOLAE ADRIAN
- secretar
2. Dl.consilier....................................................................................................
BĂIULESCU CRISTIAN
- membru
3. Dl.consilier....................................................................................................
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ECOLOGIE
SPORT TURISM
TABACU TRAIAN
- preşedinte
1.Dl.consilier..............................................................................................
PASERE ALEXANDRINA
- secretar
2. D-na consilier............................................................................................
STANEA DANIEL CONSTANTIN - membru
3. Dl. consilier.............................................................................................
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE
MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
URDEA GHEORGHE
- preşedinte
1. Dl.consilier...............................................................................................
MICLEA IOAN
- secretar
2. Dl.consilier..............................................................................................
SAFTIUC ADRIANA IOANA
- membru
3. D-na consilier...........................................................................................

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 anual de execuţie pe surse de finanţare şi a
situaţiilor financiare pe anul 2016.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- referatul nr.2540/09.02.2017 al biroului buget financiar contabil cu privire la
aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare şi a situaţiilor
financiare pe anul 2016;
- raportul nr. 2541/09.02.2017 al biroului Impozite și Taxe, privind situația
sumelor evidențiate în liste de rămășiță la data de 31.12.2016.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi ale
Legii 273/2006 art.57.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.unic– Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2016 pe surse de
finanţare şi a situaţiilor financiare, conform anexelor, întocmite la 31.12.2016, ce
fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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 preluarea ca venit la bugetul local a excedentului înregistrat la data de
31.12.2016 al activitatilor finanțate integral din venituri proprii desfășurate direct
de către U.AT Orașul Victoria

Primarul Or.Victoria
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 510/09.02.2017 al biroul
buget, financiar contabil, privind aprobarea preluării ca venit la bugetul local a sumei de
3.599, reprezentând excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii la
31.12.2016.
Văzând prevederile art. 70 și 71 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale cu modificările și completările ulterioare.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. 1 – Se aprobă preluarea ca venit la bugetul local a sumei de 3.599 lei

reprezentând excedentul activităților finanțate integral din venituri proprii la 31.12.2016
desfășurate direct de către U.A.T Orașul 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

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 01.02.2017 – 01.02.2018.

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere referatul nr.2337/07.02.2017 al biroului ADPP cu privire la
stabilirea chiriilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă pentru
perioada 01.02.2017 – 01.02.2018 având la bază indicele inflaţiei de 0,31%.
Văzând prevederile: art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a” şi ”b din Legea
215/2001 privind administraţia publică locală cu modificările și completările
ulterioare, art.15 şi 16 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate public,
actualizată, Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare.
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 01.02.2017 – 01.02.2018 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 completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria
cu 14 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile
prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 15 bunuri publice
existente în lista cu inventarul domeniului public

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.1993/02.02.2017 al biroului ADPP cu privire la Completarea
listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria cu 14 poziţii ca urmare a lucrărilor
efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea
valorii a 15 bunuri publice existente în lista cu inventarul domeniului public.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată 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 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.
PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1.-Se aprobă completarea listei cu inventarul domeniului public al
Or.Victoria cu 14 poziţii ca urmare a lucrărilor efectuate, bunuri care întrunesc condiţiile
prevăzute de Legea 213/1998 şi majorarea valorii a 15 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
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 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 completarea
Anexei 1 pentru unele bunuri de domeniul public prevăzute la poz.132-141 a căror
valoare a fost majorată ca urmare a efectuării unor lucrări, precum şi introducerea a
două noi poziţii respectiv poz.142 şi 143 cu două bunuri respectiv reţea de apă şi
reţea de canalizare.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.1003/19.01.2017 al 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 completarea Anexei 1 pentru unele bunuri de domeniul public prevăzute la poz.132141 a căror valoare a fost majorată ca urmare a efectuării unor lucrări, precum şi introducerea
a două noi poziţii respectiv poz.142 şi 143 cu două bunuri respectiv reţea de apă şi reţea de
canalizare.
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.2429, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea, derularea şi atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, pentru
administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes economic şi social local a
bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare, Ordinul 88/2007,
Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL
10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată prin HCL 38/05.03.2015, HCL
100/25.06.20154, HCL 128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015 şi HCL 173/26.11.2015.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,

republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

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
completarea Anexei 1 pentru unele bunuri de domeniul public prevăzute la poz.132-141 a căror
valoare a fost majorată ca urmare a efectuării unor lucrări, precum şi introducerea a două noi
poziţii respectiv poz.142 şi 143 cu două bunuri respectiv reţea de apă şi reţea de canalizare,
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 întocmirii unui raport de evaluare de un expert autorizt
ANEVAR pentru obiectivele şi terenurile aferente acestora – Centrală termică situat
în str.Victoriei nr.20, Centrală termică situat în str.Oltului nr.40, Centrală termică
situat în str.Primăverii nr.8A şi Punct Termic situat în str.Pieţii, obiective ce aparţin
domeniului privat, situate în Or.Victoria în vederea vânzării acestora.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.1995/01.02.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea întocmirii
unui raport de evaluare de un expert autorizt ANEVAR pentru obiectivele şi terenurile aferente
acestora – Centrală termică situat în str.Victoriei nr.20, Centrală termică situat în str.Oltului
nr.40, Centrală termică situat în str.Primăverii nr.8A şi Punct Termic situat în str.Pieţii, obiective
ce aparţin domeniului privat, situate în Or.Victoria în vederea vânzării acestora.
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”şi alin.5 lit.”b”, art. 119,
art.121 alin.1 şi 2 şi art.123 alin.1 şi 2, Legii 287/2009 – Codul Civil art.1650-1657, art.16611663, art.1666-1667, art.1671-1677, art.1741-1745 şi art.1755-1757.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001, republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1.-Se aprobă întocmirea unui raport de evaluare de un expert autorizt ANEVAR
pentru obiectivele şi terenurile aferente acestora – Centrală termică situat în str.Victoriei nr.20,
Centrală termică situat în str.Oltului nr.40, Centrală termică situat în str.Primăverii nr.8A şi
Punct Termic situat în str.Pieţii, obiective ce aparţin domeniului privat, situate în Or.Victoria în
vederea vânzării acestora.
Nr.crt.
Adresa bunului imobil
Suprafaţa teren
Situaţia de CF
1
Centrală termică situat
CF 100124
în str.Victoriei nr.20
262 mp
nr.topo/nr.cad.95/1/1/1/1/1/1/1/26/1/39
2
Centrală termică situat
CF 100128
în str.Oltului nr.40
267 mp
nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1
3
Centrală termică situat
CF 241 nr.topo/nr.cad.93/1/1/1/14
în str.Primăverii nr.8A
250 mp
4
Punct Termic situat în
CF 100039
str.Pieţii
245 mp
nr.topo/nr.cad.91/2/1/2/2/2/2/2/2/2/7/6/2/1/1/
1/2
Art.2.- După întocmire, Raportul de evaluare se va supune aprobării consiliului local.
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 efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere
pentru terenul în suprafaţă de 116 mp din suprafaţa de 26 Ha şi 3952 mp (263952
mp) din CF 100366 teren ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria, a lucrărilor de
alipire pentru un nr.de 2 parcele de teren în suprafaţă de 116 mp şi 267 mp înscrisă
în CF 100128 topo/nr.cad. 94/15/4/2/3/2/1/1/3/1, situate în str.Oltului nr.40,
obiective ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, înscrierea acestora într-o
singură carte funciară şi înscrierea în CF a imobilul ( construcţie) Centrală Termică –
CT3 situat în str.Oltului nr.40.

Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.2548/09.02.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul în suprafaţă de
116 mp din suprafaţa de 26 Ha şi 3952 mp (263952 mp) din CF 100366 teren ce
aparţine domeniului privat al Or.Victoria, a lucrărilor de alipire pentru un nr.de 2 parcele
de teren în suprafaţă de 116 mp şi 267 mp înscrisă în CF 100128 topo/nr.cad.
94/15/4/2/3/2/1/1/3/1, situate în str.Oltului nr.40, obiective ce aparţin domeniului
privat al Or.Victoria, înscrierea acestora într-o singură carte funciară şi înscrierea în CF
a imobilul ( construcţie) Centrală Termică – CT3 situat în str.Oltului nr.40.
Văzând prevederile:
- Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, 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;
- Legii 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru
realizarea locuinţelor, republicată şi modificată prin Legea 453/2001;
- Legii nr. 287/2009 Codul Civil, republicată, art.871-873;
- Legea 7/1996 cadastrului şi a publicităţii imobiliare,republicată;
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismu, republicată art.25,
26 şi 27;
- Ordinul 134/2009 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind
conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în
cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de
Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006;
- Ordinul 844/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind înscrierea din oficiu
în cartea funciară după finalizarea lucrărilor de cadastru;
- , 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, alin.3 şi art.137, Ordinul
1340/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului
general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44 şi art.45 din Legea 215/2001,
republicată.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

PROIECT DE

HOTARÂRE:

Art.1 Se aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere
pentru imobilul teren în suprafaţă de 116 mp situat în str.Oltului nr.40 din suprafaţa de
26 Ha şi 3952 mp (263952 mp) din CF 100366, teren ce aparţine domeniului privat al
Or.Victoria.
ANEXA Nr. 13

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂa imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Cotă
parte

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

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

263952

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE ŞI PRIMA ÎNSCRIERE CONFORM ORD.24/17.06.1992 A
PREFECTURII BRAŞOV
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Act de
proprietate

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
imobilului

CF

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic
LOT 1

ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Nou

NOU

116

100366

LOT 2

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

100366

263836

TEREN
INTRAVILAN
Curţi
construcţii
Teren
INTRAVILAN
Curţi
construcţii

Art.2 Se aprobă efectuarea lucrărilor de alipire pentru un nr.de 2 parcele de
teren în suprafaţă de 116 mp şi 267 mp înscrisă în CF 100128 topo/nr.cad.
94/15/4/2/3/2/1/1/3/1, situate în str.Oltului nr.40, obiective ce aparţin domeniului
privat al Or.Victoria şi înscrierea acestora într-o singură carte funciară.
Art.3 Se aprobă înscrierea în CF a imobilul ( construcţie) Centrală Termică –
CT3 situat în str.Oltului nr.40.
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 programului de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale în anul 2017.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr. 2542/09.02.2017 al biroului asistenţă socială cu privire la aprobarea
programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în anul 2017.
Luând în considerare prevederile:
- art. 24 din Legea nr. 116/2002 actualizată, privind prevenirea şi combaterea
marginalizării sociale;
- art. 48, art.51 și art.52 din H.G.R. 1149/2002 actualizată, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002;
În conformitate cu prevederile:
- art. 36 alin. (2) lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Aprobă planul de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în
anul 2017, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu drept de contestatie la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit
prevederilor Legii nr. 554/2004.
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

