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 rectificării bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2017.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
- Raportul nr. 8133/10.05.2017 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017.
- Referatul nr. 8111/10.05.2017 al biroului Impozite și Taxe Locale, privind
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017.
- Referatele 8114/10.05.2017al biroului Tehnic, privind rectificarea bugetului
local al Or. Victoria pe anul 2016.
- Adresele Casei de Cultură a Or. Victoria nr.92//25.04.2017, nr.
102/10.05.2017 privind rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017;
- Adresa Grădiniței cu program prelungit Victoria, nr.291/10.05.2017, privind
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, art.19, art.29 și art.48 din Legea
273/2006 – finanţele publice locale cu modificată și completată, art.14 din OUG nr.9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative
În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală:

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se aprobă rectificarea Bugetului local al Oraşului Victoria (total și pe secțiuni)
pe anul 2017, conform Anexei I la partea de venituri influente cu plus 20,70 mii lei,
valoare totală rectificată 15.983,77 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli,
influente cu plus 20,70 mii lei, valoare totală rectificată 17.745,70 mii lei.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2017 al Grădiniței cu program
prelungit nr.1 Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii
(total și pe secțiuni), potrivit Anexei II. 1.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii pe anul 2017 al Orașului Victoria– total și pe secțiuni, conform – Anexei
III.
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 al Casei de Cultură Or.
Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe
secțiuni), potrivit Anexei IV.
Art.5. Se aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2017 conform anexei V.
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 HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea radierii din CF 100128 Victoria
nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 a dreptului de administrare
operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria şi atestarea apartenenţei
terenului de 267 mp înscris în CF 100128 Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/
3/2/1/1/3/1 la domeniul privat al Or.Victoria.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7178/24.04.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea radierii din CF 100128 Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 a
dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria şi atestarea
apartenenţei terenului de 267 mp înscris în CF 100128 Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/
3/2/1/1/3/1 la domeniul privat al Or.Victoria.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c” şi art.121,
Legea 7/1996 republicată, Ordinul 634/2006, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul
844/2010 şi Ordinul 621/2011, Ordinul 700/2014 art.23 lit.”b” pct.1, art.94-95, artr.102103, art.171-178, art.181-183, art.185-197, art.205-206, art.209, art.211 şi art.219,
Ordinul 1340/2015, Legea 287/2009 -Codul Civil art.867-869 şi art.907-915, Legea
18/1991 art.36 alin.1, Legea 213/1998 art.4, Legea 7/1996 art.28 alin.7 şi 8 şi art.31-37,
HCL nr.106/26.05.2016 şi HCL nr.82/17.12.1998.
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 radierea din CF 100128 Victoria nr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2
/1/1/3/1 a dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria.
Art.2 - Se atestă apartenenţa terenului de 267 mp înscris în CF 100128 CF 100128
Victorianr.cad./nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/1 la domeniul privat al Or.Victoria, în temeiul
prevederilor art.36 alin.1 din Legea 18/1991, HCL nr.106/2605.2016 şi HCL
nr.82/17.12.1998.
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 HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 195 mp,
situat în str.Salcâmilor nr.8, înscris în CF 100334 nr.topo/nr.cad.100334 şi a
documentaţiei de licitaţie, bun ce face parte din proprietatea privată a
localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă”.
Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7503/02.05.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului de 195 mp, situat în str.Salcâmilor nr.8,
înscris în CF 100334 nr.topo/nr.cad.100334 şi a documentaţiei de licitaţie, bun ce face
parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă”.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”
art.121, art.122 alin.2, art.123, Legea 287/2009 – Codul Civil art.723, art.1650-1657,
art.1660-1663, art.1666, art.1671-1674, art.1741-1745, art.1755-1757 şi art.4 si art.6 din
legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legii 7/1996 republicată, Legii 50/1991
republicată şi HCL nr.72/27.10.2016.
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,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1– Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 195
mp înscris CF 100334 nr.topo/nr.cad.100334, situat în str.Salcâmilor nr.8, la preţul de 6
euro/mp prevăzut la pct.4 din anexa nr.1 la HCL nr.72/27.10.2016, teren ce face parte din
proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie terasă” în
următoarele condiţii:
Preţul terenului - 195 mp x 6 euro /mp fără TVA = 1.170,00 euro fără TVA
Pasul de strigare la licitaţie – 1.170,00 euro x 5% = 58,50 euro – rotunjit 59 euro
Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei
Taxa de participare la licitaţie – 25 lei
La valoarea de adjudecare se va adăuga TVA-ul în procent de 19%.
Art.2 - Se aprobă documentaţia de licitaţie conform anexei ce face parte din
prezenta hotărâre.
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 aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de închiriere
Nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Orăşteanu Florin,
pentru spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea art.3 Cap.III –
Termenul de închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru
o perioadă de 2 ani.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7778/05.05.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea
încheierii
unui
act
adiţional
la
contractul
de
închiriere
Nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Orăşteanu Florin, pentru
spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de
închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata 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 287/2009 -Codul
Civil art.858 – 865, art.918, art.1618, art.2144-2157.
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 încheierea unui act adiţional la contractul de închiriere
Nr.5708/69RC/04.07.2011, încheiat între Oraşul Victoria şi dr.Orăşteanu Florin, pentru
spaţiul în suprafaţă de 9,87 mp, cu privire la modificarea art.3 Cap.III – Termenul de
închiriere- în sensul prelungirii tremenului pentru o perioadă de 2 ani (04.07.2017 –
04.07.2019), conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Or.Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere
pentru 2 (două) loturi de teren în suprafaţă de 2.294 mp şi 1.940 mp, din
suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp (2.478.667 mp) din CF 100051 Victoria teren
ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, pentru executia lucrărilor de
amenajare Alee de promenadă.

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.7984/08.05.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere pentru 2 (două) loturi de
teren în suprafaţă de 2.294 mp şi 1.940 mp, din suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp
(2.478.667 mp) din CF 100051 Victoria teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria,
pentru executia lucrărilor de amenajare Alee de promenadă.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c” alin.5 lit.”b”şi
„c”, art.121, 123 alin.1 şi 2 , art.125 alin.1 şi 2 , Legea 50/1991 republicată şi modificată
prin Legea 453/2001 art.15 alin.1 lit.”e”, Legea 401/2003, Legea 287/2009 republicată –
Codul Civil art.871-873, Legea 7/1996 republicată, Legea 350/2001 republicată art.25, 26
şi 27, Ordinul 634/2006, Ordinul 134/2009, Ordinul 528/2010, Ordinul 844/2010 şi Ordinul
621/2011 şi Ordinul 700/2014 art.23 lit.”e”, art.31, art.78 alin.2 lit.”b”, art.100, art.124,
art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2 şi alin.3 şi art.137, Ordinul 1340/2015.
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 efectuarea lucrărilor de dezmembrare şi primă înscriere pentru 2
(două) loturi de teren în suprafaţă de 2.294 mp şi 1.940 mp, din suprafaţa de 247 Ha şi
8667 mp (2.478.667 mp) din CF 100051 Victoria teren ce aparţin domeniului privat al
Or.Victoria, pentru executia lucrărilor de amenajareAalee de promenadă.
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat în UAT VICTORIA (fişa imobilului)
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Cotă
parte

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

CF

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

100051

2.478.667

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE ŞI PRIMA ÎNSCRIERE
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT
ORASUL
VICTORIA
DOMENIU
PRIVAT

Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte

Descrierea
imobilului

CF

LOT 1

Nou

NOU

2.294

TEREN
INTRAVILAN

100051

LOT 2

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

100051

2.476.373

Teren
INTRAVILAN

CF

LOT 1

Nou

NOU

1.940

TEREN
INTRAVILAN

100051

LOT 2

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

100051

2.474.433

Teren
INTRAVILAN

Art.2 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Or.Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 Drăgușanu” Victoria,
Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” și Grădinița cu Program Prelungit nr.1
Victoria
Primarul Or.Victoria

Analizând raportul compartimentului de specialitate nr. 8015/09.05.2017 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 și de la locul
de muncă.
Văzând adresele:
- nr.288/05.05.2017, înaintată de Grădinița cu Program Prelungit nr.1, cu privire la
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a
cadrelor didactice;
- nr. 1451/08.05.2017 înaintată de Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria, cu privire la
aprobarea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a
cadrelor didactice;
- nr. 793/21.04.2017, 880/09.05.2017 înaintate de Colegiul Tehnic ”Dt. Al. Bărbat” Victoria,
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, 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 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 1.786,80 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 Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Victoria – suma de 280 lei pentru lunile
martie, aprilie 2017;
- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 445,80 lei pentru luna aprilie
2017;
- către Colegiul Tehnic ”Dt. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1.061 lei pentru lunile martie
- aprilie 2017;
Art.2. Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituțiile mai sus
menționate, cu încadrarea în bugetul 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
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei Drăgoi Monica- Marcela

Primarul or. Victoria;
Având în vedere Ancheta socială nr.7985 din 09.05.2017 a Biroului Asistenţă
Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Drăgoi Monica -Marcela .
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.23/23.02.2017 privind aprobarea
programului de măsuri pe anul 2017 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. 23/23.02.2017 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2017, în sumă de _______ lei
pentru d-na Drăgoi Monica -Marcela, domiciliată în Or.Victoria str.Stadionului,
bl.12, ap. 9, jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr. 983028, eliberat de SPCLEP
Victoria la data de 09.10.2014.
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 repartizarea unor locuinţe care aparţin fondului locativ de stat din
Or.Victoria – domeniul privat.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere procesul verbal nr. 8099/10.05.2017 întocmit de comisia de
repartizare a locuinţelor constituită în baza HCL nr.29/28.07.2016;
Văzând prevederile art.16, Legii 114/1996 legea locuinței, republicată, OUG
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia
de locuinţe, art.30 din HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, HG 310/2007
pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu
destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al
unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de
serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor
comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome, Legii
287/2009 - Cod Civil art.1166-1167 şi art.1777 - 1823 şi ale Legii 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”b, art.121
alin.2 art.123 alin.2;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se repartizează următoarele camere ( locuinţe) ce aparţin fondului
locativ de stat – domeniul privat situate în str.Salcâmilor nr.4, Or.Victoria, după cum
urmează:
Nr.
ordine
Numele si prenumele
listă
prioritate
I.C METAL CONFEX SRL-D
1.
I.C METAL CONFEX SRL-D
2.

Repartitie
Str.Salcîmilor bl.4 cam.5
Str. Salcîmilor bl.4 cam.114

Art.2. Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de
închiriere atrage după sine anularea repartiţiei.
Art.3. Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

