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 proiectului de investiții ”P.T. amenajare parcare str.
Stadionului nr.12”
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- referatul nr.11024/04.07.2017 biroului tehnic cu privire la aprobare proiectului
de investiții ”P.T. amenajare parcare str. Stadionului nr.12” şi avizul nr.1 al
comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism.
Având în vedere :
- art.36 alin.(2), lit.”b”, ”c”, alin.(4) lit.”d”, art.125-126 din Legea nr.215/2001
administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările urletrioare;
- art.41- 48 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată;
- HG. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
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 documentația tehnică a obiectivului de investiție ”P.T.

amenajare parcare str. Stadionului nr.12”.
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți documentației proiectului
tehnic pentru obiectivul de investiții ”P.T. amenajare parcare str. Stadionului

nr.12”.
Art.3 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, vor
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 rectificării bugetului Oraşului Victoria
pe anul 2017.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
- Raportul nr. 11309/10.07.2017 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu privire
la rectificarea bugetului Orașului Victoria și modificarea listelor de investiții pe anul 2017.
- Referatul nr. 11293/07.07.2017 întocmit de Biroul Impozite și Taxe Locale, privind
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017.
- Referatul nr.11246/07.07.2017 întocmit de Biroul Tehnic, cu privire la lucrări de
investiții și reparații 2017, propunere rectificare bugetară;
Adresa Casei de Cultură a Or. Victoria nr.10877/30.06.2017 privind rectificarea
bugetului Or. Victoria pe anul 2017;
Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, nr.10863/30.06.2017, privind
rectificarea bugetului 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.
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 29,65 mii lei, valoare totală
rectificată 16.019,34 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli, influente cu plus 714,34
mii lei, valoare totală rectificată 18.460,04 mii lei.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii centralizat aferent UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni,
conform – Anexei III, cu influente plus 100,45 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli, valoare total rectificată 418,18 muu lei.
Art.3. 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), conform
Anexei IV, la partea de venituri cu influențe plus 50,45 mii lei și la partea de cheltuieli cu influențe
plus 50,45 mii lei.
Art.4. Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 al Clubului Sportiv Chimia Oraș
Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe secțiuni),
conform Anexei V, la partea de venituri cu influențe plus 50,00 mii lei și la partea de cheltuieli cu
influențe plus 50,00 mii lei.
Art.5. Se aprobă listele de investiții (anexele 1a și 1b) pe anul 2017, pentru activitatea
proprie, conform anexei VI.
Art.6. Se aprobă utilizarea sumei de 2.440,70 mii lei din excedentul bugetului local al anului
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, ceea ce
presupune modificarea articolului nr.5 din HCL nr.69/08.06.2017 privind rectificarea bugetului local
al Orașului Victoria.
Art. 7. 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
Privind modificarea art.2, pct.2 din HCL nr.54/26.04.2017 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
Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr.10973/03.07.2017
întocmit de Biroul Buget
Financiar Contabil privind modificarea art.2 pct.2 din HCL nr.54/26.04.2017 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;
HCL nr.54/26.04.2017 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, HCL nr.71/08.06.2017 Privind aprobarea
sumelor necesare în vederea primirii delegației orașului Chevilly –Larue – Franța la
Victoria, HCL nr.82/29.06.2017 Cu privire la participarea Orașului Victoria, în calitate de
colaborator, la editarea cărții ”FIZICA PENTRU LICEU – CHESTIONARE ȘI EXPLICAȚII”
În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Articol unic Se aprobă modificarea art.2 pct.2 din HCL nr.54/26.04.2017 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
după cum urmează:
Art.2 Finanţarea manifestărilor se va face după cum urmează:
Zilelor Or.Victoria– cu suma de 29.840 lei
Celelalte articole cuprinse în HCL nr.54/26.04.2017 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 rămân neschimbate.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de apartamentare a imobilului din
str.Muncii nr.7 înscris în CF 100461 nr.cad.100461, imobil ce aparţine
domeniului privat al Or.Victoria

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.10418/22.06.2017 al biroului ADPP cu privire la
efectuarii lucrărilor de apartamentare a imobilului din str.Muncii nr.7 înscris în CF 100461
nr.cad.100461, imobil ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria.
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 apartamentare a imobilului din str.Muncii
nr.7 înscris în CF 100461 nr.cad.100461, imobil ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria
astfel încât ulterior să se poată proceda la vânzarea camerelor către actuali chiriaşi.
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 vânzării directe în temeiul art.8 din Legea 15/2003
către dl.Arizescu Eduard Paul a terenului de 300 mp, înscris în CF 100755
nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/49 nr.cad.70
situat în str.Lalelelor nr.5, imobil ce face parte din proprietatea privată a
localităţii Or.Victoria.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.10726/28.06.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
vânzării directe în temeiul art.8 din Legea 15/2003 către dl.Arizescu Eduard Paul a terenului de 300
mp, înscris în CF 100755 nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/49 nr.cad.70
situat în str.Lalelelor nr.5, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria,
atribuit în folosinţă gratuită în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală având la bază prevederile HCL 21/29.03.2007
completată prin HCL 86/28.04.2016, coroborate cu prevederile art.27-35 Cap.VIII şi art.40 alin.1
Cap.IX din Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de teren în vederea construirii de
locuinţe proprietate personală de către tineri si a vânzării acestora, regulament aprobat prin HCL
nr.28/30.03.2017.
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, art.4 si art.6 din Legea nr.213/1998
privind proprietatea publică, art.8 din Legea 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru
construirea unei locuinţe proprietate personală coroborate cu prevederile art.27-35 Cap.VIII şi
art.40 alin.1 Cap.IX din Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de teren în vederea
construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a
vânzării acestora, regulament aprobat prin HCL nr.28/30.03.2017,HG 896/2003, HCL
21/29.03.2007, procesul verbal de punere în posesie nr.3676/28.05.2007, Autorizaţia
nr.20/16.04.2008, raportul de analiză nr.10619/27.06.2017 al comisiei de analiză a cererilor
depuse în vederea cumpărării directe a terenurilor atribuire în baza Legii 15/2003 şi comunicarea
nr.10620/27.06.2017 prin care solicitantul este informat cu privire la condiţiile de legalitate a
cererii şi depunerea acesteia spre analiză şi aprobare de către Consiliul Local Victoria.
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 directă în temeiul art.8 din Legea 15/2003 către dl.Arizescu
Eduard
Paul
a
terenului
de
300
mp,
înscris
în
CF
100755
nr.topo.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/49 nr.cad.70 situat în str.Lalelelor nr.5,
imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, atribuit în folosinţă gratuită în
baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate
personală şi a HCL 21/29.03.2007 completată prin HCL 86/28.04.2016, coroborate cu prevederile
art.27-35 Cap.VIII şi art.40 alin.1 Cap.IX din Regulamentul privind repartizarea suprafeţelor de
teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală de către tineri si a vânzării acestora,
regulament aprobat prin HCL nr.28/30.03.2017.
Art.2.- Preţul terenului este cel prevăzut la pct.37 din anexa nr.1 la HCL nr.72/27.10.2016
respectiv 5 euro /mp fără TVA la care se adaugă utilităţile existente în zonă.
CALCULUL PRETULUI UNITAR "P" în euro/mp
P=(A+D+S+G+T+Tf+E) în care:

A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010)
A=ZONA_____”C”____=________5_______euro/mp_________=______5______euro/mp
D=DRUMURI IN ZONA – există D=______5 ______euro/mp x ___5______%_______=______0,25___________euro/mp
RETEA APA___5____euro/mp x ___5___%________=_______0,25________euro/mp
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__5____%_____=_______0,25_______euro/mp
G=GAZE NATURALE - există
G=____5____euro/mp x__5__%__________________=_______0,25_________euro/mp
T=TERMOFICARE- nu există
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp
Tf=TELEFONIE - există
Tf=____5______euro/mp x _______________5___%_____=____0,25_______euro/mp
E=ELECTRICITATE- există
E=____5______euro/mp x __5___%________________=______0,25_________euro/mp
P = 5+ 0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 = 6,50
TOTAL PRET UNITAR "P"=_______6,50____euro/mp
VALOAREA TERENULUI = 6,50 euro/mp x 300 mp= 1.950,00 euro
Preţul de vânzare este – 1.950,00 euro fără TVA.
Art.3.- Suma obţinută din vânzarea directă a terenului de 300 mp situat în str.Lalelelor nr.5,
se face venit la bugetul local al Oraşului Victoria.
Art.4.-Vânzarea terenului nu se va putea face sub preţul de 1.950,00 euro.La vânzare se
adaugă TVA-ul.
Art.5.-Contractul de vânzare cumpărare se va încheia în termen de maxim 20 de zile de la
data emiterii hotărârii de aprobare a vânzării terenului.
Art.6.- Preţul vânzării se poate achita integral la data semnării contractului de vânzare
cumpărare sau în 6 rate egale (la un interval de 4 luni) pe o perioadă de maxim 2 ani cu plata unui
avans de 25% din preţul vânzării.Cumparatorul se obliga sa achite pretul vânzării terenului în lei la
cursul euro stabilit de B.N.R. la data efectuarii platii.
Art.7.-La data încheierii contractului de vânzare – cumpărare, încetează să producă efecte
procesului verbal de punere în posesie nr.3676/28.05.2007.
Art.8.- Cheltuielile ocazionate cu întocmirea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică, la notarul public şi taxele ANCPI, cad în sarcina cumpărătorului.
Art.9.- Cumpărătorul se obligă să continuie lucrările de construcţie a locuinţei indiferent de
stadiul de realizarea a acestei.În situaţia în care autorizaţia de construire este expirată, are
obligaţia de a obţine o nouă autorizaţie pentru diferenţa de lucrări rămase de executat din
proiectul de construcţie a locuinţei.
Art.10.- În situaţia în care cumpărătorul doreşte să vândă terenul, noul cumpărător are
obligaţia de a se conforma în mod expres şi de a respecta obligaţiile privind realizarea construcţieilocuinţă, aşa cum sunt ele prevăzute în contract.
Art.11.- Schimbarea destinaţiei terenului este înterzisă.
Art.12 – 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 atribuirii în folosinţă gratuită pe durata existenţei
locuinţe a două parcele de teren în suprafaţă de 300 mp fiecare situată în
str.Narciselor nr.8 şi str.Crinului nr.11, pentru construcţia unei locuinţe
proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003 republicată.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.11192/06.07.2017 al biroului ADPP cu privire la
atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a două parcele de teren în
suprafaţă de 300 mp fiecare situate în str.Narciselor nr.8 şi str.Crinului nr.11, pentru
construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile Legii 15/2003 repub licată.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art. 36 alin.2 lit.”c” ,alin.5
lit.“b”art.123 alin.1 şi 2 şi art.125 alin.1 şi 2, Legea 15/2003 republicată, Legea 273/2010,
Legea 342/2013, HG 896/2003 Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.15/2003
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,
Legea 287/2009 - Codul Civil art.551 pct.9, corroborate cu prevederile art.694-695,
art.874-876 şi următoarele precum, procesul verbal nr.11138/05.07.2017 al comisiei de
aplicare a Legii 15/2003 şi HCL nr.28/30.03.2017 de aprobare a Regulamentului pentru
repartizarea suprafeţelor de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală
de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vânzării.
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 atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţe a
două parcele de teren în suprafaţă de 300 mp fiecare, situate în str.Narciselor nr.8 şi
str.Crinului nr.11, pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală în condiţiile
prevăzute de Legea 15/2003 şi a HCL nr.28/30.03.2017 de aprobare a Regulamentului
pentru repartizarea suprafeţelor de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate
personală de către tineri, conform Legii 15/2003 precum si a vânzării, după cum urmează:

Subţirelu Andreia Maria
Nr.
crt.

Nr.
parcela

CF/Nr. topo.

Nr.
cadastral

Observatii

1.

Parcela
59

CF 1661
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/59

80

Str.Crinului
nr.11

Onia Elena Alina
Nr.
crt

Nr.
parcela

CF/Nr. topo.

1.

Parcela
45

CF 1647
94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/30/2/2/2/1/1/1/1/1/1/1/1/45

Nr.
cadastral

Observ
atii

66

Str.Narc
iselor
nr.8

Art.2.-Terenul se va preda pe baza unui contract de comodat.Termenul de
încheiere a contractului de comodat pentru terenului atribuit în folosinţă gratuită este de
maximum 30 zile de la data comunicării hotărârii.În cazul depăşirii termenului de 30 zile
persoanele în drept nu vor mai putea cere încheierea contractului de comodat pentru
terenul atribuit în folosinţă gratuită.
Art.3.-După atribuirea terenului toate operaţiunile de carte funciară cad în sarcina
persoanei căruia i-a fost atribuit terenul.Cheltuielie efectuate de către Primăria Victoria ( în
cotă parte) cu dezmembrarea terenului, autentificarea actului de dezmembrare taxele
notariale şi taxele percepute de ANCPI sunt suportate de către persoana căruia i-a fost
atribuit terenul, în sumă de 75 Euro care se va achita la data predării terenului în
echivalent lei la cursul oficial de schimb euro/leu BNR.
Art.4.- Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate personală
este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data atribuirii
terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.5.-În cazul nerespectării condiţiilor cu privire la începerea construcţiei locuinţei,
în termen de un an de la data atribuirii terenului, prin hotărâre a consiliului local, i se
retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit.
Art.6 – Primarul 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 unei convenţiei-cadru între Or.Victoria şi Societatea
Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA pentru executarea lucrărilor
necesare în vederea, reparaţiilor la conducta de transpost gaze naturale “Victoria –
Făgăraş 10” în condiţiile prevăzute de HG 1240/2012.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.11411/11.07.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
încheierii unei convenţiei-cadru între Or.Victoria şi Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale
“Transgaz” SA pentru executarea lucrărilor necesare în vederea, reparaţiilor la conducta de
transpost gaze naturale “Victoria – Făgăraş 10” în condiţiile prevăzute de HG 1240/2012.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”şi alin.5 lit.”b”, art.119,
art.120, art.121 alin.1 şi 2 şi art.123 alin.1 şi 2 şi art.124, Legea 287/2009 republicată Codul Civil
art.1777 – 1823, art.1-8 din HG nr.1240/2012 pentru aprobarea regulilor procedurale privind
condiţiile şi termenii referitori la durata, conţinutul şi limitele de exercitare a drepturilor de uz şi
servitute asupra proprietăţilor private afectate de obiectivul/sistemul din sectorul gazelor naturale,
a convenţiei-cadru, precum şi a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului
indemnizaţiilor şi a despăgubirilor şi a modului de plată a acestora, art.113 alin.2, 3, 4,6 şi 7 din
Legea nr.123/ 2012 (*actualizată*)energiei electrice şi a gazelor naturale.
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 unei convenţiei-cadru între Or.Victoria şi Societatea Naţională
de Transport Gaze Naturale “Transgaz” SA pentru executarea lucrărilor necesare în vederea,
reparaţiilor la conducta de transpost gaze naturale “Victoria – Făgăraş 10” în condiţiile prevăzute
de HG 1240/2012, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Suprafeţele de teren pe care se vor executa lucrările de reparaţie la conducta de
transpost gaze naturale “Victoria – Făgăraş 10” conform planului de situaţie anexat, respective
pct.def.17 – suprafaţa de 162 mp şi pct.def.18- suprafaţa de 162 mp, total suprafaţă 324 mp face
parte din suprafaţa de 247 Ha şi 8667 mp (2.478.667 mp) înscrisă în CF 100051
nr.cad.21/38/1/4/1/4/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţine domeniului privat al Or.Victoria
administrat de Consiliul Local Victoria în temeiul 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.
Art.3.- În condiţiile prevăzute de art.3 din HG 1240/2012, titularul dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor are dreptul de a încasa chiria pe metrul pătrat, stabilită prin HCL
71/27.10.2016.
Art.4.-Dreptul
de
proprietate
privată
înscris
în
CF
100051
Victoria
nr.cad.21/38/1/4/1/4/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, rămâne încontinuare pe numele Oraşului Victoria.
Art.5. – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR

CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Cu privire la aprobarea încheierii unui contract de comodat între Or.Victoria şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru
bunuri proprietate publică, pe o prioadă 10 ani , pentru imobilul Grădiniţa nr.3
(S+P+1) şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF 100642
nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF
100637nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or.Victoria str.Stadionului nr.22,
cu destinaţia organizare şi funcţionare centru de zi şi/sau centru de consiliere
în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.11568/13.07.2017 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui contract de comodat între Or.Victoria şi Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru bunuri proprietate publică, pe o
prioadă 10 ani , pentru imobilul Grădiniţa nr.3 (S+P+1) şi terenul aferent în suprafaţă de
1370 mp înscris în CF 100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp
înscris în CF 100637nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or.Victoria str.Stadionului nr.22,
cu destinaţia organizare şi funcţionare centru de zi şi/sau centru de consiliere în condiţiile
prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, art.119,
art.120 alin.1 şi 2 art.122, art.123 alin.1 şi art.124, Legii 213/1998 republicată, HG
548/1999 republicată anexa 3 lit.”h”, Legea 287/2009 republicată – Codul Civil art.554,
art.858 – 865 cu privire la proprietatea publică şi art.866 – 870 cu privire la dreptul de
administrare al proprietăţii publice şi art.136 din Constituţia României.
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 contract de comodat între Or.Victoria şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, pentru bunuri
proprietate publică, pe o prioadă 10 ani pentru imobilul Grădiniţa nr.3 (S+P+1) şi terenul
aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF 100642 nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum
şi terenul de 402 mp înscris în CF 100637 nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or.Victoria
str.Stadionului nr.22, cu destinaţia organizare şi funcţionare centru de zi şi/sau centru de
consiliere în condiţiile prevăzute de Ordinul 24/2004 şi Ordinul 289/2006.

Denumirea
bunului

Elemente de identificare

Grădiniţa nr.3

Or.Victoria, Str.Stadionului,
nr.22, construcţia din
cărămidă, P, intrare
principală şi laterală, CF
100642, nr.topo 88/1/2/2/2/1

Teren aferent
1370 mp
aferent
Grădiniţa
Nr.3.
Teren – curte
- 402 mp.
Grădiniţa
Nr.3.

Anul
dobândirii sau,
după caz, al dării
în folosinţă
1980

Valoarea de
Inventar

Situaţia juridică
Actuală

134.340,96

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Stadionului,
nr.22, CF 100642,
nr.topo 88/1/2/2/2/1

1980

11.925,85

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Stadionului,
nr.22, CF 100637,
nr.topo 88/1/1/2/2
S = 402 mp.

1980

3.499,41

Or.Victoria.

Art.2.- Bunurile date în administrare nu constituie patrimoniului Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, sunt inalienabile, imprescriptibile şi
insesizabile.Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz şi nu poate fi
dobândită de terţi prin uzucapiune sau, după caz, prin posesia de bună-credinţă asupra
acestora.
Art.3.- Proprietarul de drept al bunurilor imobile construcţie Grădiniţa nr.3
(S+P+1)
şi terenul aferent în suprafaţă de 1370 mp înscris în CF 100642
nr.cad/nr.topo.88/1/2/2/2/1, precum şi terenul de 402 mp înscris în CF 100637
nr.topo/nr.cad.88/1/1/2/2 situate în Or.Victoria str.Stadionului nr.22, rămâne încontinuare
Or.Victoria.
Art.4- Conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Braşov, are obligaţia să prezinte anual Consiliului Local un raport asupra modului de
gestionare a bunurilor de domeniu public date în administrare.
Art.5. - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contractul de comodat,
se va soluţiona pe cale amiabilă între părţi.În situaţia în care părţile nu ajung la o
înţelegere, acestea se vor adresa către instanţele judecătoreşti competente de pe raza
unităţii administrativ teritoriale parte în contract în condiţiile prevăzute de art.23 din Legea
213/1998 republicată privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia respectiv
instanţa de contencios administrativ – Tribunalul Braşov.
Art.6.-Titularul dreptului de administare poate să posede, să foloseasca bunul şi să
dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat în administrare, precum şi să
culeagă fructele bunului respectiv.El nu are, însa, dreptul de dispoziţie juridică, adică nu
poate vinde, dona sau greva bunurile publice pe care le are în administrare, deţinand doar
un drept limitat de dispoziţie materială, exercitat însa doar în anumite condiţii.
Art.7.- În termen de 15 zile de la emiterea prezentei hotărâri se va încheia
contractul de comodat precum şi un proces verbal de predare primire a bunurilor.
Art.8. – 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

privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
precum şi aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al acesteia.
Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.11494/12.07.2017 al biroului tehnic cu privire la
constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia, precum și expunerea de
motive a primarului orașului Victoria nr.11561/13.07.2017.
Luând act de prevederile art.36 alin.(2) lit. c, alin. (5) lit.c, art.45 şi art.115
alin.(1) lit.b din Legea 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală,
art.25 şi art.37 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
cu modificări şi completări, Ordinul nr. 233/2016 pentru aplicarea normelor de
aplicare a Legii nr.350/2001, Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
Văzând H.C.L nr. 93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al acesteia, H.C.L nr.31/2016 cu privire la modificarea și completarea
art.1 din HCL 93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a
teritoriului şi urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
acesteia.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1 Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism a orașului Victoria, în următoarea componență:
Membrii comisiei
Preşedinte: Gheorghe Cristian -primarul oraşului Victoria
Secretar:
Câțoroșan Angela - consilier birou tehnic
Membrii: Bunea Mircea
- SC. Victoria Parc Industrial SRL
Cristian Marius
- SC Electrica S.A Victoria
_____________ - consilier local
_____________ - consilier local
_____________ - consilier local
Arh. Raluca Boulescu - architect - Ordinul Arhitecţilor
Tișulescu Sorin
- consilier șef birou tehnic
Baștea Ovidiu
-consilier birou tehnic
Nicolae Urian
- sef Birou A.D.P.P

Membrii supleanți:
Bratu Cristina – viceprimar
Neidoni Daniela
- consilier ADPP
Art.2 Se aprobă Regulamentul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L nr.
93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia și
H.C.L nr.31/2016 cu privire la modificarea și completarea art.1 din HCL
93/25.08.2011 privind la constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi
urbanism şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia.
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 completarea art.85 din Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Consiliului Local Victoria prin introducerea unui nou alineat 2^1
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- expunerea de motive nr.11450/11.07.2017 înaintată de către Primarul Orașului
Victoria cu privire la completarea art.85 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local Victoria prin introducerea unui nou alineat 2^1;
- referatul nr.11451/11.07.2017 întocmit de către secretatul Orașului Victoria cu
privire la necesitatea completării art.85 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local Victoria prin introducerea unui nou alineat 2^1;
Având în vedere prevederile :
- art. 40 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile
publice;
- art.34 din Legea 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
- art.85 alin.1 și 2 din Regulamentul de organizare și funcționarea a consiliului
local;
- HCL nr.7/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
consiliului local Victoria, modificată și completată prin HCL nr. 62/2014.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic – La art. 85 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local Victoria, după alineatul (2) se introduce un nou alineat 2^1, cu
următorul cuprins:
”2^1 Prin derogare de la prevederile alin. (2) și art. 34 alin. (2) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în
perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază
consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din
indemnizaţia lunară a primarului, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din
Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice.
Celelalte articole din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local
Victoria aprobat prin HCL nr.62/2014 rămân neschimbate.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Privind stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii
locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe.
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- expunerea de motive nr.11399/11.07.2017 înaintată de către Primarul Orașului
Victoria cu privire la stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii
locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe ;
- referatul nr.11400/11.07.2017 întocmit de către secretatul Orașului Victoria
privind stabilirea indemnizației maxime lunare de care beneficiază consilierii locali pentru
participarea la numărul maxim de ședințe ;
Având în vedere prevederile art. 40 din Legea 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fondurile publice coroborat cu art.34 din Legea 393/2004 privind
Statutul aleșilor locali și art.85 alin.1 și 3 din Regulamentul de organizare și funcționarea a
consiliului local.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021 se aprobă indemnizația
maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim
de ședințe, în cuantum de ____% din indemnizația lunară a primarului, excusiv majorările
prevăzute la art.16 alin.(2) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fondurile publice.
Art.3 Orice alte dispoziții prezentei hotărâre se abrogă.
Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire prin grija Biroului buget, financiar, contabil și
a Compartimentului resurse umane și salarizare.

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 Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de
Cultură Victoria
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- expunerea de motive a Primarul Orașului Victoria cu privire la aprobarea
Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură Victoria ;
- adresa nr.146/10.07.2017 înaintată de Casa de Cultură Victoria cu privire la
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură Victoria;
Având în vedere prevederile :
art.36 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.
art.6 din Ordonanța de urgență nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea
şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor cultural,
Ordonanței de urgență nr. 189/2008, actualizată, privind managementul
instituțiilor publice de cultură,
Contractului de management nr. 2528/24.02.2016, încheiat între orașul
Victoria, prin primar și managerul Casei de Cultură.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă Regulamentului de Organizare și Funcționare a Casei de Cultură
Victoria conform anexei, anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Prezenta va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului Victoria și
personalului de conducere al Casei de Cultură Victoria.

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 componenței Consiliului administrativ și Consiliului de
specialitate al Casei de Cultură Victoria
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- expunerea de motive a Primarul Orașului Victoria cu privire la stabilirea
componenței Consiliului administrativ și Consiliului de specialitate al Casei de Cultură
Victoria ;
- adresa nr.145/11575/13.07.2017, înaintată de Casa de Cultură Victoria cu privire
la propunerea privind stabilirea componenței Consiliului administrativ și Consiliului de
specialitate al Casei de Cultură Victoria;
Având în vedere prevederile :
art.36 alin.2 lit.a din Legea nr. 215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.
art.26 din Ordonanța de urgență nr. 189/2008, actualizată, privind
managementul instituțiilor publice de cultură,
Contractului de management nr. 2528/24.02.2016, încheiat între orașul
Victoria, prin primar și managerul Casei de Cultură.
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale,
republicată, cu modificările și completările urlterioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1 Se aprobă componența Consiliului administrativ, ca organism colegial cu
rol deliberativ, după cum urmează:
Hoajă Corina - manager- președinte
Bîrsan Ioan
- membru
Ivan Nicolae Adrian – consilier local- membru
Art.2 Se aprobă componența Consiliului de specialitate, ca organism colegial cu rol
consultativ, după cum urmează:
Hoajă Corina - manager- președinte
Lupșor Adina – cadru didactic - membru
Silea Anda Lauraian – cadru didactic- membru
Art.3 Atribuțiile Consiliului administrativ și Consiliului de specialitate al Casei de
Cultură Victoria sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Prezenta va fi dusă la îndeplinire prin grija Primarului Orașului Victoria,
personalului de conducere al Casei de Cultură Victoria și persoanelor nominalizate.

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. 11474/13.07.2017 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.359/10093/19.06.2017, 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. 2274/10667/28.06.2017 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. 1622/11370/11.07.2017 , nr. 1622/11369/11.07.2017 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 2.196 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 165 lei pentru luna mai
martie, aprilie 2017;
- către Liceul Teoretic ”I.C Drăgușanu” Victoria – suma de 823 lei pentru luna mai
2017;
- către Colegiul Tehnic ”Dt. Al. Bărbat” Victoria – suma de 1208 lei pentru lunile mai iunie 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.
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PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului Oraşului Victoria
pe anul 2017.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
- Raportul nr. 12.540/27.07.2017 întocmit de Biroul Buget Financiar Contabil cu
privire la rectificarea bugetului Orașului Victoria și modificarea listelor de investiții pe anul 2017.
- Referatul nr. 12505/27.07.2017 întocmit de Biroul Impozite și Taxe Locale, privind
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2017.
- Referatul nr.12486/27.07.2017 întocmit de Biroul Tehnic, cu privire la lucrări de
investiții și reparații 2017, propunere rectificare bugetară;
Adresa Clubului Sportiv Chimia Oraș Victoria, nr.547/12490/27.07.2017, privind
rectificarea bugetului 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.
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 41,70 mii lei, valoare totală
rectificată 16.061,04 mii lei și conform Anexei II la partea de cheltuieli, influente cu plus 234,90
mii lei, valoare totală rectificată 18.694,94 mii lei.
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului activitățiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii centralizat aferent UAT Orașul Victoria pe anul 2017– total și pe secțiuni,
conform – Anexei IV, cu influente plus 51,72 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de
cheltuieli, valoare total rectificată 469,90 mii lei.
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 al Clubului Sportiv Chimia Oraș
Victoria – instituție publică finanțată integral sau parțial din venituri proprii (total și pe secțiuni),
conform Anexei V, la partea de venituri cu influențe plus 51,72 mii lei și la partea de cheltuieli cu
influențe plus 51,72 mii lei.
Art.4. Se aprobă listele de investiții anexa 1a pe anul 2017, pentru activitatea proprie,
conform anexei III.
Art.5. Se aprobă utilizarea sumei de 2.633,90 mii lei din excedentul bugetului local al anului
precedent ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2017, ceea ce
presupune modificarea articolului nr.6 din HCL nr.87/13.07.2017 privind rectificarea bugetului local
al Orașului Victoria.
Art. 6. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Victoria și al serviciilor
publice subordonate

Primarul Or.Victoria:
Analizând:
Expunerea de motive a Primarului Orașului Victoria, nr. 12390/26.07.2017
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea salariilor de bază pentru
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice subordonate,
Raportul de specialitate nr. 12391/26.07.2017 întocmit de către Biroul
buget, financiar, contabil, cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 153/2017 și stabilirea
salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice subordinate;
În conformitate cu dispozițiile art. 2 alin.1 lit. a, art. 10, art. 11 alin. 1 și alin.4 , art.
12, art.25 și art. 40 din Legea nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice,
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.(1) Începând cu data de 01.07.2017, se stabilesc salariile de bază
pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Orașului Victoria și serviciilor publice subordinate Consiliului Local al Orașului
Victoria, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Salariile de bază aferente gradației ”o” pentru funcțiile prevăzute în anexa nr.1
se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție cu salariul de
bază minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare.
Art.2.
Începând cu data de 01.07.2017 , se reîncadrează personalul menționat la art. 1
din prezenta hotărâre, pe noile funcţii, grade/trepteprofesionale, gradaţie corespunzătoare
vechimii în muncă şi vechime în specialitate, în condițiile art. 36 din Legea nr. 153/2017.

Art. 3. (1) Se aprobă alte drepturi salariale, în condițiile legii, după cum urmează :
a)
Majorarea cu 10% a salariului de bază/indemnizației lunare pentru
personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de
exercitare a acesteia ctivități;
b)
Majorarea cu 25% a indemnizației lunare a primarului/viceprimarilor pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile
c)
majorarea cu 50% a salariului de bază pentru personalul nominalizat în
echipele de proiecte finanțate din fonduri europenene rambursabile pentru timpul efectiv
lucrat şi se acordă numai dacă cheltuielile de personal sunt eligibile a fi rambursate din
fonduri europene.
(2) Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi
indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget
pentru ordonatorul de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază.
Art.4.
Se aprobă acordarea de premii de excelență lunare, în limita a 5% din cheltuielile
cu salariile de bază pentru personalul prevăzut în statul de funcții, cu condiția încadrării în
fondurile aprobate în buget. Premiile de excelență nu pot depăși anual două salarii de
bază minime brute pe țară garantate în plată, fiind stabilite de ordonatorul principal de
credite,în limita sumelor aprobate în buget cu această destinație și cu consultarea
organizațiilor sindicale/reprezentanților salariaților.
Începând cu data de 1 decembrie 2018, se acordă următoarele indemnizații:
a) indemnizația de vacanță
b) indemnizația de hrană
Modalitatea de acordarea acestor indemnizații se stabilește prinHotărâre a Guvernului.
Art. 5.

Art.6. (1) Se acordă un spor de 15% din salariul de bază, pentru condiții periculoase sau
vătămătoare, corespunzător timpului lucrat.
(2) Locurile de muncă, categoriile de personal și condițiile de acordarea acestora se
stabilesc
de
către
ordonatorul
principal
de
credite,
cu
consultarea
sindicatelor/reprezentanților salariaților, în limita prevederilor unui Regulament elaborate
în condițiile legii.
Art.7
Salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară,
prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității aparatului de
specialitate al primarului sau serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Victoria,
sunt cele prevăzute în anexele la Legea – cadru nr. 153/28.06.2017 și se acordă potrivit
prevederilor art.38 din legea menționată.
Art.8. Primarul Orașului Victoria, directorii serviciilor publice subodonate, Biroul buget,
financiar, contabil, Compartimentul resurselor umane și salarizare vor asigura executarea
prevederilor prezentei hotărâri.
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PROIECT DE HOTARARE
PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE
PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT
PROIECT:Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km
0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800
Axa prioritară 6 :Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
Prioritatea de Investitii 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor
secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
Apel de proiecte nr POR 2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și
urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor Județene

Primarul Or.Victoria,
Având în vedere:
- referatul nr.12891/02.08.2017 al biroului ADPP cu privire la aprobarea încheierii unui
acord de parteneriat între Consiliul Judeţean Braşov şi Oraşul Victoria pentru proiectul
“Modernizare drum judeţean 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;
- adresa nr. 11418/01.08.2017 cu privire la aprobarea emiterea hotărârii de aprobare a
proiectul “Modernizare drum judeţean 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 și art. 35 din Legea 273/2006 privind finanșele publice locale;
- Ghidul General POR precum și Ghidul solicitantului POR 2014 – 2020, Axa prioritară 6,
Prioritatea de investiții 6.1.
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 proiectul Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format
din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800 în
vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, propritatea de investiții 6.1Stimularea
mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv
a nodurilor multimodale Nr. apelului de proiecte POR 2016/6/6.1/2 Creșterea gradului de
accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea
drumurilor Județene
ART 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Județul Brașov - lider de proiect şi UAT Oraș
Vicroria, UAT Comuna Șinca, Lisa, Recea, Sâmbăta de Sus, Hârseni, Drăguș, Ucea, Vișteaîn
vederea implementării în comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 6684 și 6696
din 10.05.2017 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART 3. Se aprobă valoarea totală a proiectuluiModernizare drum interjudețean DJ 104A,
105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km
0+000 - 3+800, în cuantum de 147417404,35 lei (inclusiv TVA).
ART 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 0 lei, reprezentând achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 0 % din valoarea eligibilă a proiectului,
în cuantum de 0 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Modernizare drum interjudețean DJ
104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105
P km 0+000 - 3+800.
ART 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării
proiectuluiModernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 45+000, DJ 105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800, pentru implementarea
proiectului în condiții optime, se vor asigura din buget local Județul Brașov
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în
condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale din buget
local Județul Brașov.
ART 7. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului
Modernizare drum interjudețean DJ 104A, 105C, 105P format din DJ 104A km 0+000 - 45+000, DJ
105C km 6+300 - 3+800 și DJ 105 P km 0+000 - 3+800, pe întreaga perioadă de durabilitate a
acestuia se vor suporta de către Județul Brașov – buget local
ART 8. Se împuternicește Dl Adrian Ioan Veștea, Președinte al Consiliului Județean
Brașov, să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Județul Brașov şi al
Partenerilor.
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