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

PROIECT DE HOTARARE
Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial S.R.L
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- Expunerea de motive a domnului primar Cristian Gheorghe, înregistrat cu
nr.6527/11.04.2017 ;
- Referatul de specialitate întocmit de secretarul Orașului Victoria, înregistrat cu
nr.6526/11.04.2017 ;
- Adresa nr. 114/06.04.2017 înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 4 din 2017 cu privire la desemnarea
cenzorilor societăţii;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”a”, ”d”, coroborat cu alin.(3) lit.”c”, art.125-126 din Legea
nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
urletrioare;
art.159-161 și art.194, alin.(1), lit ”b” din Legea 31/19990 a societăţilor
comerciale, republicată;
- art.15, cap.V, Evidenţa contabilă, controlul gestiunii conturile de beneficii și
pierderi din Actul constitutiv, actualizat, al Societăţii Comerciale cu Răspundere Limitată
cu asociat unic ”Victoria Parc Industrial”;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă numirea în calitate de cenzor și cenzor supleant ai Societăţii
Comerciale Victoria Parc Industrial S.R.L, pentru o perioadă de 3 ani, a următoarelor
persoane:

D-na Badea Maria, în calitate de cenzor;
D-na Dobrin Daniela-Cristina, în calitate de cenzor supleant.
Art.2 Se aprobă modificarea actului constitutiv al SC Victoria Parc Industrial SRL,
urmare numirii cenzorilor, în mod corespunzător.
Art.3 Se împuternicește Primarul Orașului Victoria, domnul Cristian Gheorghe, să
semneze în numele și pe seama asociatului unic – Orașul Victoria, actul constitutiv al SC
Victoria Parc Industrial SRL.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului orașului Victoria,
SC Victoria Parc Industrial SRL, în vederea aducerii la îndeplinire.
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ORAŞUL VICTORIA
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE
Privind aprobarea trecerii pe cheltuieli de către SC Victoria Parc Industrial
SRL a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC Metalex
Internaţional SRL
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- Expunerea de motive a domnului primar Cristian Gheorghe, înregistrat cu
nr.6579/12.04.2017 ;
- Adresa nr. 114/06.04.2017 înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL;
- Expunerea de motive înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL, înregistrat cu
nr.66576/12.04.2017 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5 din 2017 cu privire la trecerea pe
cheltuiala societăţii a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC
Metalex Internaţional SRL;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”a”, ”d”, coroborat cu alin.(3) lit.”c”, art.125-126 din Legea
nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările
urletrioare;
- Legea 31/19990 a societăţilor comerciale, republicată;
măsurile dispuse prin Decizia Curţii de Conturi, nr.1 din 06.01.2017, cu ocazia
controlului situaţiei, evoluţiei și modului de administrare a patrimoniului public și privat al
unităţilor administrativ-teritoriale de către regii autonome de interes local și de către
societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar a unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă trecerea pe cheltuieli de către SC Victoria Parc Industrial SRL a
sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC Metalex Internaţional SRL
Sibiu.
Art.2 Compartimentul de contabilitate din cadrul SC Victoria Parc Industrial SRL va
lua act de prezenta și va proceda conform prevederilor legale.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului orașului Victoria,
SC Victoria Parc Industrial SRL, în vederea aducerii la îndeplinire.
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CRISTIAN GHEORGHE
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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.1872/31.01.2017 a Parohiei Ortodoxe „Sfântul Ilie”, referatul
nr.3911/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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 administraţiei publice locale, republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”
şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural,
aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii";
- Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentuşui privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul art.44-45 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 continuarea
lucrărilor de pictură la Biserica Sf.Ilie cu suma de ____________ lei, sumă ce se va suporta din
bugetul local pe anul 2017 în baza unei convenţie acordare sprijin financiar, în limita fondurilor disponibile.
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.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.2- Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena- pentru continuarea lucrărilor la aşezământul Sf.Ierarh Nicolae (ignifugare
acoperiş, izolatie).
Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1873/31.01.2017 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi
Constantin si Elena, referatul nr.3911/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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 administraţiei publice locale, republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”
şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural,
aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
, HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii";
- Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul art.44-45 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 Elenapentru continuarea lucrărilor la aşezământul Sf.Ierarh Nicolae (ignifugare acoperiş, izolatie) cu
suma de _______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2017 în baza unui
contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
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.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la finanţarea Parohiei Ortodoxe nr.3 „Cuvioasa Parascheva”pentru
reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa
Parascheva”
Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.704/16.01.2017 a Parohiei Ortodoxe „Cuvioasa Parascheva”,
referatul nr.3911/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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 administraţiei publice locale, republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”
şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural,
aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
, HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii";
- Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014. Cu privire la aprobarea Regulamentuui privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul art.44-45 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
reabilitare (restaurare şi consolidare) lăcaş de cult “Sfânta Cuvioasa Parascheva” cu suma de
_____________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2017 în baza unui contract de
finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
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.
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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 –
temoizolarea plafonului bisericii.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1879/31.01.2017, a Bisericii “Adventiste de Ziua a Şaptea” –
Conferinţa Transilvania de Sud, referatul nr.3911/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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 administraţiei publice locale, republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”
şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural,
aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
, HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii";
- Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul art.44-45 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 lăcaş de cult – temoizolarea plafonului
bisericii” cu suma de _____________lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pe anul 2017 în baza
unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor disponibile.
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.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la finanţarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru
reabilitare lăcaş de cult din punct de vedere termic.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finanţare nr.1575/30.01.2017, a Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime,
referatul nr.3911/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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 administraţiei publice locale, republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”d”, alin.4 lit.”a”
şi “f”, alin.6 lit.”a” punctele:1, 2, 3, 4, 5, 6, 16;
- Legii 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general, modificată şi completată prin OU 84/2008, OG 2/2008
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
- Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe 2017;
- OG 51/1998, privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor cultural,
aprobată prin Legea 245/2001;
- OG 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute,cu modificările şi completările ulterioare;
- HG 1470/2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România*) cu completările şi modificările ulterioare;
- HG 1265/2010 pentru aprobarea Programului naţional "Lăcaşurile de cult - centre spirituale ale
comunităţii";
- Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
În temeiul art.44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă finantarea Bisericii Creştine Baptiste “Sfânta Treime” pentru reabilitare
lăcaş de cult din punct de vedere termic cu suma de ______________ lei, sumă ce se va suporta
din bugetul local pe anul 2017 în baza unui contract de finanţare nerambursabilă, în limita fondurilor
disponibile.
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.
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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.1875/31.01.2017 a Parohiei Ortodoxe nr.1 „Sfântul Prooroc Ilie,
referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
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, 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” în perioada 01.10.201731.12.2017 cu suma de ____________ Lei, în limita fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2017.
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.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la participarea consiliului local ca şi coorganizator la Festivalul
Internaţional de Toacă şi Clopote –Ediţia a XIII- a, alături de Parohia Ortodoxă
nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si Elena.

Primarul Or.Victoria.
Având în vedere cererea adresa nr.1876/31.01.2017 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si
Elena, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
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, 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 XIII- a, în perioada 01.06.2017 - 31.08.2017 cu suma de _____________ lei, în limita
fondurilor disponibile în bugetul local pe anul 2017.
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 XII –a, alături de Parohia Ortodoxă nr.2- Sfintii
Împaraţi Constantin si Elena.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere cererea adresa nr.1877/31.01.2017 a Parohiei nr.2- Sfintii Împaraţi Constantin si
Elena, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 Cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
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, 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 XII –a, în perioada 01.09.2017 - 31.10.2017 cu suma de _____________ lei, în limita fondurilor
disponibile în bugetul local pe anul 2017.
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
- Concurs judeţean Tehnologii vechi şi noi – descoperite în şcolile cu tradiţie
tehnică, alături de Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare nr.1759/31.01.2017 a Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru
Bărbat”, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria alocate pentru activităţi nonprofit de interes
local, modificată şi completată prin HCL nr.26/28.07.2016.
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, republicata

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 – descoperite în şcolile cu tradiţie
tehnică, în perioada 20.01.2017 - 31.05.2017 cu suma de _______________ lei,
sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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.1615/30.01.2017 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.3912/01.03.2017
şi
procesul
verbal
nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
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,
republicata
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 05.01.2017 - 30.09.2017 cu suma de ……………….. lei, sumă ce
se va suporta din bugetul local pe anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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.1616/30.01.2017 a Liceului Teoretic
I.C Drăguşanu, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – “Noi
prin strămoşii noştri” în perioada 01.04.2017 - 30.06.2017 cu suma de ………………..
lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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
- „ Micii exploratori” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1617/30.01.2017 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.3912/01.03.2017
şi
procesul
verbal
nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii – „ Micii
exploratori” în perioada 01.02.2017 - 01.06.2017 cu suma de _____________ lei,
sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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.1618/30.01.2017 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.3912/01.03.2017
şi
procesul
verbal
nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –
Călătorie în lumea ştiinţei, popas la porţile artei – proiect regional” în perioada
01.02.2017 - 30.06.2017 cu suma de ______________ lei, sumă ce se va suporta din
bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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
- “Studiul proceselor de extracţie a compuşilor valoroşi din plantele medicinale,
din zona Oraşului Victoria” alături de Liceul Teoretic I.C Drăguşanu.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1619/30.01.2017 a Liceului
Teoretic
I.C
Drăguşanu,
referatul
nr.3912/01.03.2017
şi
procesul
verbal
nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Liceul Teoretic I.C Drăguşanu pentru desfăşurarea acţiunii –“Studiul
proceselor de extracţie a compuşilor valoroşi din plantele medicinale, din zona
Oraşului Victoria” în perioada 01.02.2017 - 20.12.2017 cu suma de _____________
lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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
- Festivalul naţional de teatru ”Bona Fortuna” alături de Clubul Copiilor Victoria.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1806/31.01.2017 a Clubului
Copiilor Victoria, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Festivalul
naţional de teatru ”Bona Fortuna” în perioada 01.12.2016 - 31.05.2017 cu suma de
______________ lei, sumă ce se va suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita
fondurilor disponibile.
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 naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” alături
de Clubul Copiilor Victoria.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea de finantare adresa nr.1807/31.01.2017 a Clubului
Copiilor Victoria, referatul nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 Clubul Copiilor Victoria pentru desfăşurarea acţiunii – Concurs
naţional de educaţie ecologică şi informatică ”Floare de Colţ” în perioada
01.12.2016 - 31.05.2017 cu suma de __________________ lei, sumă ce se va
suporta din bugetul local pa anul 2017, în limita fondurilor disponibile.
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
cultural artistice „ Victoria Jazz Festival”.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere cererea d-lui Hoaja Victor nr.1878/31.01.2017, referatul
nr.3912/01.03.2017 şi procesul verbal nr.3824/28.02.2017 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, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
HCL nr. 96/30.10.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind
regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Oraşului Victoria
alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, modificată şi completată prin HCL
nr.26/28.07.2016.
În temeiul art. 44-45 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 2017.
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 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.3912/01.03.2017 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.1,4,5, pct.19 lit.”c”şi
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, republicata;
Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
Legii nr.6/2012017 privind bugetul de stat pe 2017;
În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata,
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 2017, 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

PROIECT DE HOTARARE

Privind acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri
persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării
economice durabile în oraşul Victoria
Primarul Or.Victoria,
Luând act de raportul Biroului Impozite şi Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr.2293/07.02.2017, expunerea de motive a primarului oraşului Victoria
înregistrată cu nr.2294/07.02.2017 şi analiza de oportunitate privind necesitatea acordării
facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii
de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria înregistrat cu
nr.2295/07.02.2017, avizul referitor la proiectul de hotărâre privind facilităţile fiscale la plata
impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerea
dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria, nr. 1866/13.04.2017, al Consiliului Concurenţei.
Ţinând seama de :
- art. 456, alin.2, lit. l) şi p), art. 464, alin.2, lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal cu completările şi modificările ulterioare;
- Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificitrile ş i
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării intreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
- Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 352/24. 12.2013;
- OUG nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobate cu modificări şi completări
prin Legea nr. 20/2015;
- Ordinul nr. 175/20.06.2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind
procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.436 din data de 28.06.2007;
- Harta ajutoarelor regionale 2014-2020- România.
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
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 acordarea de facilităţi fiscale conform „Schemei de ajutor de minimis privind
acordarea facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea
atragerii de investiţii şi susţinerii dezvoltării economice durabile în oraşul Victoria, în conformitate cu Anexa
care face parte integrată 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 HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea actualizării date imobil - repoziţionarea terenului de
1000 mp înscris în CF 100050 nr.cad.100050, repoziţionarea terenului de 7771
mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei de la 7771 mp
la 7272 mp.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.6457/10.04.2017 al biroului ADPP cu privire la
actualizăre date imobil - repoziţionarea terenului de 1000 mp înscris în CF 100050
nr.cad.100050, repoziţionarea terenului de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730 şi
rectificarea suprafeţei de la 7771 mp la 7272 mp.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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.85, art.112, art.113 alin.3, art.114 alin.5, art.116 alin.4
art.196, art.219, art.220, art.326 - 371.
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 HOTĂRÂRE :
Art.1 – Se aprobă actualizarea date imobil - repoziţionarea terenului de 1000 mp
înscris în CF 100050 nr.cad.100050, repoziţionarea terenului de 7771 mp înscris în CF
100730 nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei de la 7771 mp la 7272 mp, conform
anexelor nr.1, 2 şi 3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Cheltuielile ocazionate cu repoziţionarea terenului de 1000 mp înscris în CF
100050 nr.cad.100050, repoziţionarea terenului de 7771 mp înscris în CF 100730
nr.cad.100730 şi rectificarea suprafeţei de la 7771 mp la 7272 mp, vor fi suportate de
către Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov.
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” Victoria şi
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Victoria
Primarul Or.Victoria
Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 6825/19.04.2017 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 şi de la locul de muncă.
Văzând adresele:
- nr.190/16.03.2017, înaintată de Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1, cu privire la
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă
a cadrelor didactice;
- nr. 1251/11.04.2017 înaintată de Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria, cu
privire la aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la şi de la locul
de muncă a cadrelor didactice;
Prevederile art. 105, alin (2) lit f din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 569/2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la
locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul
preuniversitar de stat şi ale art. 1 şi 2 din Instrucţiunile nr. 2/2011 – privind decontarea
navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educaţiei, 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 772 lei, reprezentând cheltuieli de

transport pentru cadrele didactice din învâţământul preuniversitar, care nu au locuinţă în
Or. Victoria, pentru deplasările efectuate din localitatea de reşedinţă şi retur, după cum
urmează:
- către Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Victoria – suma de 170 lei pentru
luna februarie 2017;
- către Liceul Teoretic ”I.C Drăguşanu” Victoria – suma de 602 lei pentru luna
martie 2017;
Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituţiile mai
sus menţionate, cu încadrarea în bugetul aprobat.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Or.
Victoria prin aparatul propriu de specialitate, directorul şi contabilul fiecărei unităţi de
învăţământ.

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 contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului
Victoria la data de 31.03.2017.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.6824/18.04.2017 al biroului buget financiar
contabil cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al
Oraşului Victoria la data de 31.03.2017.
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
Oraşului 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 31.03.2017 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
Privind aprobarea trecerii pe cheltuieli de către SC Victoria Parc Industrial
SRL a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC Metalex
Internaţional SRL
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- Expunerea de motive a domnului primar Cristian Gheorghe, înregistrat cu
nr.6579/12.04.2017 ;
- Adresele nr. 114/06.04.2017, nr.128/20.04.2017 înaintate de SC Victoria Parc
Industrial SRL;
- Expunerea de motive înaintată de SC Victoria Parc Industrial SRL, înregistrat cu
nr.66576/12.04.2017 ;
- Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 5 din 2017 cu privire la trecerea pe
cheltuiala societăţii a sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC
Metalex Internaţional SRL;
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”a”, ”d”, coroborat cu alin.(3) lit.”c”, art.125-126 din
Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările urletrioare;
- Legea 31/19990 a societăţilor comerciale, republicată;
măsurile dispuse prin Decizia Curţii de Conturi, nr.1 din 06.01.2017, cu
ocazia controlului situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului
public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale de către regii autonome de
interes local şi de către societăţi comerciale cu capital integral sau majoritar a
unităţilor administrativ-teritoriale;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă trecerea pe cheltuieli de către SC Victoria Parc Industrial SRL a
sumei de 18.475,52 lei provenită din vânzarea de fier către SC Metalex Internaţional SRL
Sibiu.
Art.2 Compartimentul de contabilitate din cadrul SC Victoria Parc Industrial SRL va
lua act de prezenta şi va proceda conform prevederilor legale.
Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului oraşului Victoria,
SC Victoria Parc Industrial SRL, în vederea aducerii la îndeplinire.
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 acord de parteneriat între Consiliul
Judeţean Braşov şi Oraşul Victoria pentru proiectul “Modernizare drum
interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km 0+00045+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800.
Primarul Or.Victoria,
Având în vedere:
- referatul nr.6926/20.04.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încheierii
unui acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Oraşul Victoria pentru
proiectul “Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ
104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800;
- adresa nr. 5552/6717/14.04.2017 cu privire la aprobarea încheierii unui acord de
parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi
Oraşul Victoria
pentru proiectul
“Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi DJ 105P, format din DJ 104A km
0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km 0+000-3+800;
- prevederile art.36 alin.7 lit.”c” din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi art. 35 din Legea 273/2006 privind finanşele publice locale;
- Ghidul General POR precum şi Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020, Axa
prioritară 6, îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională.
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 acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov
şi Oraşul Victoria pentru proiectul “Modernizare drum interjudeţean DJ 104A, DJ 105C şi
DJ 105P, format din DJ 104A km 0+000-45+000, DJ 105C km6+300-3+800 şi DJ 105P km
0+000-3+800, conform anexei ce face parte integrantă din prezen ta hotărâre.
Art.2. Cu data emiterii prezentei hotărârii se abrogă HCL 4/05.01.2017.
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

