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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare şi a
situaţiilor financiare pe anul 2017.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- referatul nr.2800/06.02.2018 al biroului buget financiar contabil cu privire la
aprobarea contului anual de execuţie pe surse de finanţare şi a situaţiilor financiare
pe anul 2017;
- raportul nr. 2982/08.02.2018 al biroului Impozite şi Taxe, privind situaţia
sumelor evidenţiate în liste de rămăşiţă la data de 29.12.2017.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 republicată art.36 alin.4 lit.”a” şi art.57
din Legea nr. 273/2006 finanţelor publice locale cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.unic– Se aprobă contul anual de execuţie pe anul 2017 pe surse de
finanţare şi a situaţiilor financiare, conform anexelor, întocmite la 29.12.2017, ce
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 HOTĂRÂRE
Cu privire la utilizarea de sume din excedentul anual al bugetului privind
activităţile finanţate integral din venituri proprii al Colegiului Tehnic ”Dr. Al.
Bărbat” rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2017 pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2018

Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
raportul de specialitate nr.411/2790/06.02.2018 întocmit de Colegiului
Tehnic „Dr. Al. Bărbat” pentru utilizarea sumei de 17.000 lei din excedentul
bugetului privind activităţile finanţate integral din venituri proprii rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar la 31.12.2017 pentru finanţarea cheltuielilor de
funcţionare în anul 2018.
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată, art.36 ali.4 lit.”a”, art.63 alin.1 lit.”c”, art. 58, lit. (b) din Legea 273/2006
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul MFP
nr.3244/19.12.2017.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 17.000 lei din execedentul anual al
bugetului privind activităţile finanţate integral din venituri proprii al Colegiului
Tehnic „Dr. Al. Bărbat” Victoria rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
2017 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de funcţionare în anul 2018.
Art.2 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria şi Colegiul Tehnic „Dr. Al. Bărbat” 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 trecerii unui nr.de 42 bunuri din domeniului public al Or.Victoria în
domeniul privat al Or.Victoria
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1410/25.01.2018 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
trecerii unui nr.de 42 bunuri din domeniului public al Or.Victoria în domeniul privat al Or.Victoria şi
nota justificativă nr.1411/25.01.2018.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”c” art.119 şi
art.120 - 124, Legea 213/1998 art.10 alin.2 , HG 548/1999, HG 972/2002, HCL 47/1999,HCL
77/2003, Legea 287/2009 republicată Codul Civil art.554, art.858 – 870, OG 92/2003 art.175 şi
Legea 207/2015 art.263 alin.9.
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 trecerea unui nr.de 42 bunuri din domeniul public în domeniul
privat al localităţii după cum urmează:
Anul
Nr.
Crt.

Codul de
Clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

0

1

2

1

2.1.2.4.1

Echipament spălare
automată Ecosistem

2

2.2.1.1.1

Platformă de
cântărire
autogunoieră
Ecosistem

3

2.1.17.1.1.1

Pompă sumersibilă
Ecosistem

4

2.1.6.1.1

Separator hidocarburi
Ecosistem

3
Or.Victoria, Str.Chimiştilor
CF 100048 nr.cadastral
186
Or.Victoria, Str.Chimiştilor
CF 100048 nr.cadastral
186
Or.Victoria, Str.Chimiştilor
CF 100048 nr.cadastral
186
Or.Victoria, Str.Chimiştilor
CF 100048 nr.cadastral
186

dobândirii
sau, după
caz, al

Valoarea
de
Inventar

Situaţia
juridică
Actuală

5

6

2009

6.841,53

Or.Victoria

2009

67.686,13

Or.Victoria

2009

3.060,24

Or.Victoria

2009

10.524,07

Or.Victoria

dării în
folosinţă
4

Anul
Nr.
Crt.

Codul de
Clasificare

Denumirea
bunului

0
1

1

2

Elemente de identificare

3
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei

dobândirii
sau, după
caz, al
dării în
folosinţă
4
2009

Valoarea de
Inventar

5

Situaţia
juridică
Actuală
6
Or.Victoria

Teren 685 mp
Teren 668 mp

2

3

Teren 11.824 mp

4

Teren 2.109 mp

5

Teren 8.074 mp

6

Teren 3.931 mp

7
8

Teren 21.643 mp
1.1.3.2

9

Depozit Eter DFA
din beton
Teren 55.952 mp
Clădire Pompe de
vacum din beton
şi cărămidă
Depozit
intermediar din
beton şi val de
pământ
Magazie din beton
şi val de pământ

10

1.1.3.2

11

1.1.3.2

12

1.1.3.2

13

1.1.3.2

Depozit din beton
şi val de pământ

14

1.1.3.2

15

1.1.3.2

Depozit din beton
şi val de pământ
Depozit
intermediar din
beton şi val de
pământ

16

1.1.3.2

17

1.1.3.2

18

1.1.3.2

19

1.1.3.2

20

1.1.3.2

21

1.1.3.2

Depozit din beton
şi val de pământ
Clădire Pompe de
vacum din beton
şi cărămidă
Clădire uscare în
vacum şi val de
pământ
Clădire
uscare în vacum
şi val de pământ
Clădire uscare în
vacum şi val de
pământ
Clădire uscare în

nr.8 bis CF 100127 Viştea
nr.topo/cadastral 7852/4/4/1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100128 Viştea
nr.topo/cadastral
7852/4/4/3
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100133 Viştea
nr.topo/cadastral 7852/4/3
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100134 Viştea
nr.topo/cadastral 7852/4/4/2
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bisCF 100137 Viştea
nr.topo/cadastral 7852/4/4/8
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100138 Viştea
nr.topo/cadastral
7852/4/4/10
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bisCF 100102 Viştea
nr.cadastral 100102
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100102 Viştea
nr.cadastral 100102-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis Viştea CF 100105
nr.cadastral 100105
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bisCF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C2
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C3
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C4
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C5
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C6.
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C7
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C8
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C9
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C10
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C11
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei

11.816,25

2009

2009

2009
2009

2009

11.523,00

203.964,00

36.380,25
139.276,50
67.809,75

Or.Victoria

Or.Victoria

Or.Victoria
Or.Victoria

Or.Victoria

2009

373.341,75

Or.Victoria

1986

60.233,10

Or.Victoria

2009

965.172,00

Or.Victoria

1953

33.685,11

Or.Victoria

1987

9.836,90

Or.Victoria

1987

9.836,90

Or.Victoria

1987

9.836,90

Or.Victoria

1987

53.422,05

Or.Victoria

1983

53.422,05

Or.Victoria

1983

53.422,05

Or.Victoria

1953

33.685,11

Or.Victoria

1953

32.566,08

Or.Victoria

1953

32.566,08

Or.Victoria

1953

32.566,08

Or.Victoria

1953

Or.Victoria

vacum şi val de
pământ
Teren 188 mp
aferent Clădire
uscare în vacum

22
23

1.1.3.2

Casă pompe din
beton armat
Teren 1.514 mp
aferent Casă
pompe

24
25

1.1.3.2

Hală din beton
instalaţie Eter

26

1.1.12

27

1.1.3.2

Turn de protectie
coloana de eter
Construcţie
fundaţie stâlpi tip
pahar
Teren 1.963 mp
aerent construcţie
fundaţie stâlpi tip
pahar

28

29

1.1.3.2

30

31

1.1.3.2

32
33

1.1.3.2

Teren 177 mp
aferent Depozit
Eter din beton şi
cărămidă
Cameră ACM şi
electrice din
beton şi cărămidă
Teren 122 mp
aferent Cameră
ACM
Cuve acizi din
beton armat şi
metal
Teren 199 mp
aferent Cuve acizi

34
35

1.1.12

36

1.3.7

37

1.3.7

38

Depozit Eter din
beton şi cărămidă

Turn răcire beton
şi cărămidă
Drumuri uzinale
27.621 mp
Drumuri uzinale
Teren 27.621 mp

nr.8 bis CF 100105 Viştea
nr.cadastral 100105-C12
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bisCF 100129 Viştea
nr.cadastral 100129
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100129 Viştea
nr.cadastral 100129-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100130 Viştea
nr.cadastral 100130
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100130 Viştea
nr.cadastral 100130-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100130 Viştea
nr.cadastral 100130-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100130 Viştea
nr.cadastral 100130-C1

32.566,08
2009

3.243,00

Or.Victoria

1986

6.107,90

Or.Victoria

2009

26.116,50

Or.Victoria

1986

91.353,89

Or.Victoria

1986

265.187,21

Or.Victoria

1986

7.759,83

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100131Viştea
nr.cadastral 100131

2009

33.861,75

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100131 Viştea
nr.cadastral 100131-C1,
nr.cadastral 100131-C2

1986

162.481,69

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100132 Viştea
nr.cadastral 100132

2009

3.053,25

Or.Victoria

1986

12.112,46

Or.Victoria

2009

2.295,18

Or.Victoria

1986

35.864,54

Or.Victoria

2009

3.432,75

Or.Victoria

1986

13.300,08

Or.Victoria

Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100132 Viştea
nr.cadastral 100132-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100135 Viştea
nr.cadastral 100135
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100135 Viştea
nr.cadastral 100135-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100136 Viştea
nr.cadastral 100136
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis CF 100136 Viştea
nr.cadastral 100136-C1
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis
Or.Victoria, Str.Aleea Uzinei
nr.8 bis

2009
2009
2009

34.442,33
76.043,99
120.220,40

Or.Victoria
Or.Victoria
Or.Victoria

Art.2.- Lista cu inventarul domeniului public al Or.Victoria se va modifica în mod
corespunzător.
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 schimbării destinaţiei terenului din „construcţie spaţiu
comercial” în „construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări servicii” şi vânzării
prin licitaţie publică a terenului de 1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat
în str.Mircea Eliade nr.2, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii
Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări servicii”.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1338/25.01.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea schimbării destinaţiei terenului din „construcţie spaţiu comercial” în
„construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări servicii” şi vânzării prin licitaţie
publică a terenului de 1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat în
str.Mircea Eliade nr.2, imobil ce face parte din proprietatea privată a localităţii
Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări
servicii”.
Văzând prevederile art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b” art.121, art.122 alin.2,
art.123 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicata,
art.1650-1674, art.1755-1757 din Legea 287/2009 – Codul Civil, art.4 si art.6 din
Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, Legea 7/1996 cadastrului şi a
publicităţii imobiliare, republicată, Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării
construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, Legea
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, art.47 şi art.48
coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea 215/2001 republicată.
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 schimbarea destinaţiei terenului din „construcţie spaţiu
comercial” în „construcţie spaţiu activităţi comerciale sau prestări servicii”, în
condiţiile prevăzute de Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, art.47 şi art.48 coroborate cu prevederile art.36 alin.5 lit.”c” din Legea
215/200, republicată.
Art.2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului de 1377 mp înscris
în CF 100209 nr.cad.100209, situat în str.Mircea Eliade nr.2, imobil ce face parte din
proprietatea privată a localităţii Or.Victoria, cu destinaţia „construcţie spaţiu activităţi
comerciale sau prestări servicii”.
Art.3. Se aprobă documentaţia de licitaţie privind vânzarea terenului de 1377
mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat în str.Mircea Eliade nr.2.

Art.4. Preţul/mp de teren este 9 euro/mp fără TVA prevăzut în raportul de
evaluare nr.33/2014/02.03.2010 aprobat prin HCL nr.41/13.04.2010.
Preţul de pornire la licitaţie este – 9 euro/mp fără TVA x 1377 mp =12.393
euro fără TVA
Pasul de strigare la licitaţie – 12.393 euro x 1% = 123,93 euro – rotunjit 124
euro
Taxa de participare la licitaţie – 30 lei
Valoarea documentaţiei de licitaţie – 50 lei
Cheltuieli ocazionate cu plata documentaţiei cadastrale sunt de 1050 lei care se
vor achita separat de pretul de adjudecare.
Art.5. Anunţul privind organizarea licitaţiei publice de vânzarea a terenului de
1377 mp înscris în CF 100209 nr.cad.100209, situat în str.Mircea Eliade nr.2, se
publică într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală cu cel
puţin 15 de zile calendaristice înainte de data limită a licitaţie.
Art.6. Suma obţinută din vânzarea terenului de 1377 mp înscris în CF 100209
nr.cad.100209, situat în str.Mircea Eliade nr.2, se face venit la bugetul local al
Oraşului 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

Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria şi Consiliul Judeţean
Braşov - Serviciul Public Judetean Salvamont cu privire la modificarea Anexei
nr.2 la contract.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.2878/07.02.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Serviciul
Public Judetean Salvamont cu privire la modificarea Anexei nr.2 la contract.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”,
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 287/2009
Codul Civil art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.871-873, art.1777 – 1823, contractul de
comodat Nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov Serviciul Public Judetean Salvamont.
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 comodat
nr.2409/15RC/02.03.2015 încheiat între Or.Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Serviciul
Public Judetean Salvamont cu privire la modificarea Anexei nr.2 la contract, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 locaţiune
nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la completarea Anexei nr.1 la contract.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.2933/08.02.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de locaţiune
nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu
privire la completarea Anexei nr.1 la contract.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001, republicata art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”,
art.119, art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 alin.1 şi art.124, Legea 287/2009
Codul Civil art.1166 – 1167 şi art.1777- 1823, este nercesar a se încheia un act adiţional la
contractul de locaţiune Nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria şi SC Victoria
Parc Industrial SRL.
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 locaţiune
nr.5413/64RC/18.06.2012 încheiat între Or.Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu
privire la completarea Anexei nr.1 la contract, conform anexei ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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 contractual de

management nr. 1744/RC35/31.01.2017 cu privire la modificarea art.4 – Drepturile şi
obligaţiile directorului CLUBULUI SPORTIV CHIMIA ORAŞ VICTORIA, lit. a).

.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.2482/02.02.2018 întocmit de secretarul oraşului
Victoria cu privire la aprobarea încheieri unui act adiţional la Contractual de management
nr. 1744/31.01.2017 încheiat între Oraşul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate
de primar şi dl. Popa Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia Oraş Victoria
cu privire la modificarea şi completarea art.4, lit.a).
Văzând prevederile art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „d”, alin.(6) pct.6, art.44 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, art.8 alin.(1) din Contractual
de management nr. 1744/31.01.2017, art. 2 din Hotărârea nr.1/23.01.2018 a Consiliului
de administraţie al Clubului Sportiv Chimia Oraş Victoria
În temeiul art.44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată.

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1. Se aprobă încheierea unui act adiţional la Contractual de management nr.
1744/31.01.2017 încheiat între Oraşul Victoria, prin dl. Cristian Gheorghe în calitate de
primar şi dl. Popa Vasile în calitate de director al Clubului Sportiv Chimia Oraş Victoria cu
privire la modificarea şi completarea art.4, lit.a), conform anexei ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE

Cu privire la menţinerea în organigramă şi în statul de funcţii al aparatului
propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de
asistenţi personali pentru anul 2018.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.2922/08.02.2018 biroului asistenţă socială cu privire la
menţinerea în organigrama şi a statului de funcţii al aparatului propriu de specialitate
al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de asistenţi personali pentru anul
2018.
Văzând prevederile Legii 215/2001 art.36, alin.3, lit „b”,şi ale art.III din OU
63/2010 privind modificarea Legii 273/2006, art.35 din Legea nr.448 din 6
decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap*).
În temeiul prevederilor art.45 alin.1 şi 6 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicată:
PROIECT DE HOTARÂRE:
Art.1.Se aprobă menţinerea în organigramă şi statul de funcţii al aparatului
propriu de specialitate al Primarului Or Victoria a numărului de 55 posturi de
asistenţi personali pentru anul 2018.
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
Cu privire la aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru
anul 2018.
Primarul Or.Victoria,
Având referatul nr.2921/08.02.2018 biroului asistenţă socială cu privire la
aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pe anul 2018 în condiţiile
prevăzute de Legea 416/2001 (*actualizată*) privind venitul minim garantat
modificată şi art. 6 alin 7 din Legea nr.276/2010 pentru modificarea şi completarea
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
Văzând prevederile art.36 Legii 215/2001 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicată, Legea nr.416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)
privind venitul minim garantat modificată şi art. 6 alin 7 din Legea nr.276/2010
pentru modificarea şi completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.
În temeiul prevederilor art. 45 alin.1 şi 6 din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicată:
PROIECT DE HOTARÂRE:
Art.1. Se aprobă planul de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul
2018 conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE

VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 şi competarea art.3 din HCL
nr. 137/26.10.2017 -cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului
de investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu program prelungit nr.1”
precum şi cofinanţarea proiectului.

Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- referatul nr.3475/15.02.2018 întocmit de biroul tehnic pentru modificarea şi completarea
art.2 şi 3 din HCL nr.137/2017 cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de
investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu program prelungit nr.1” precum şi cofinanţarea
pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL;
- adresa nr.3474/15.02.2018 înaintată de SC MOCTEZUMA CONSULTING S.R.L,
- avizul nr.6 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
Luând în considerare avizul nr.6 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism;
Având în vedere :
- art.36 alin. (1), alin.(2), lit.”b”, coroborat cu alin.(4) lit. ”a” şi ”d”, art.115 lit.”b”
din Legea nr.215/2001 administratiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
urletrioare;
- art.44 alin.(1)din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată;
- art.9 alin.(1) O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de
Dezvoltare Locală;
- Ordinul MDRAPFE nr.3290/16.06.2017;
- 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 şi completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic. Se aprobă modificarea anexelor 1-2 cuprinse la art.2 şi competarea
art.3 din HCL nr. 137/26.10.2017 -cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice a
obiectivului de investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu program prelungit
nr.1”precum şi cofinanţarea proiectului şi vor avea următorul conţinut:
Art.2 – forma modificată:
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei Proiect tehnic pentru
obiectivul de investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu program prelungit nr.1”, conform
anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 – forma completată:
Art.3 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ”Reparaţii şi dotări
Grădiniţa cu program prelungit nr.1”, cu suma de 126,83738 mii lei, pentru plata unor cheltuieli
care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de
teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică,
consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de
achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri
credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suplimentar, UAT Orasul
Victoria , va asigura cheltuielile aferente:
-3.5.4-Documentaţiile
tehnice
necesare
în
vederea
obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor;
- 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie;
- 3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie;
- TVA-ul aferent capitolului 4.1 Construcţii şi instalaţii
- 5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
- 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
- 4.5 Dotări
Cheltuielie sunt detaliate în Anexa 1 a prezentei hotărâri.
Celelalte articole rămân în forma prevăzută prin HCL nr. 137/26.10.2017 -cu privire la
aprobarea documentaţiei tehnice a obiectivului de investiţii ”Reparaţii şi dotări Grădiniţa cu
program prelungit nr.1”precum şi cofinanţarea proiectului

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 HOTARARE
Cu privire la aprobarea bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2018.
Primarul Or.Victoria.
Având în vedere:
- raportul nr.4250/23.02.2018 înaintat de Biroul Buget Financiar Contabil cu
privire la aprobarea Bugetului Orasului Victoria pe anul 2018.
- raportul nr.4226/23.02.2018 înaintat de Biroul impozite şi taxe locale privind
proiectul de buget pe anul 2018.
- referatul nr. 2939/08.02.2018 înaintat de biroul tehnic privind proiectul de
buget pe anul 2018.
- adresele BVR TRZ-254/10.01.2018, BVR_TREZ -1267/06.02.2018 înaintate
de DGRFP Braşov, adresa 1369/30.01.2018 a Consiliului Judeţean Braşov;
- adresele nr. 415/05.02.2018, nr. 416/05.02.2018, înaintate de Liceul Teoretic
”I.C. Drăgusanu” privind proiectul de buget pe anul 2018.
- adresa nr. 410/06.02.2018 înaintată de Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat”
privind proiectul de buget pe anul 2018;
- adresa nr. 34/08.02.2018 înaintată de Casa de Cultură Victoria privind
proiectul de buget pe anul 2018;
- adresa nr.65/08.02.2018 înaintată de Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria
privind proiectul de buget pe anul 2018.
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală –
republicată art.36 alin.4 lit”a”,art. 63 alin.1 lit”c”, Legea 273/2006 – finanţele
publice locale art.5, art.19 şi art.48, Legea 2/2018 bugetului de stat pe anul 2018,
În temeiul atr.45 şi art.115 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală:
PROIECT DE HOTARARE
Art.1. Se aprobă Bugetul local al Oraşului Victoria pe anul 2018, total şi pe
secţiuni, potrivit anexelor nr.I şi nr.II ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii din subordinea Consiliului Local al Or. Victoria pe
anul 2018– total şi pe secţiuni, potrivit anexei III ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă Bugetul local al Liceului Teoretic “I.C Drăguşanu”
Or.Victoria, pe anul 2018, potrivit anexei II.1 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4. Se aprobă Bugetul local al Colegiului Tehnic ”Dr.Alexandru Bărbat”
Or. Victoria pe anul 2018, potrivit anexei II.2 ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.5. Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Liceul Teoretic “I.C Drăguşanu”
Or.Victoria pe anul 2018 – total şi pe secţiuni, potrivit anexei IV ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6 Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Colegiul Tehnic ”Dr.Alexandru
Bărbat” Or. Victoria pe anul 2018– total şi pe secţiuni, potrivit anexei V ce face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7 Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Casa de Cultură Victoria pe anul
2018 - total şi pe secţiuni, potrivit anexei VI ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.8 Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii desfăşurate de către Clubul Sportiv Chimia Oraş
Victoria pe anul 2018 - total şi pe secţiuni, potrivit anexei VII, ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9 Se aprobă bugetul activităţilor şi instituţiilor publice finanţate integral
sau parţial din venituri proprii al Oraşului Victoria pe anul 2018, activitate
desfăşurată direct de către executiv - total şi pe secţiuni, potrivit anexei VIII, ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.10 Se aprobă lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local pe
anul 2018, potrivit anexei IX ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.11 Se aprobă numărul de personal şi a statelor de funcţii, potrivit anexelor
X-XIII ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12 Se aprobă utilizarea sumei de 2.844,58 mii lei din excedentul bugetului
local ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2018 în
conformitate cu prevederile Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, art. 58 lit.a.
Art.13 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

pentru modificarea şi completarea art.2 din HCL nr.178/11.12.2017 cu privire
la aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ”Studiu de
fezabilitate – Închidere depozit deşeuri Victoria”
Primarul Or.Victoria,
Văzând :
- referatul nr.3953/20.02.2018 întocmit de biroul tehnic cu privire la necesitatea
modificării indicatorilor tehnico economici aprobaţi prin HCL nr nr.178/11.12.2017 cu
privire la aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ”Studiu de
fezabilitate – Închidere depozit deşeuri Victoria”, ca urmare a modificărilor solicitate de
către Administraţia Naţională ”Apele Române”.
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 şi 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 şi completările urletrioare.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.unic. Se aprobă modificarea şi completarea art.2 din HCL nr nr.178/11.12.2017
cu privire la aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ”Studiu de
fezabilitate – Închidere depozit deşeuri Victoria” ca urmare a modificărilor devizului general
privind cheltuielile necesare realizării investiţiei şi va avea următorul conţinut:
Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi documentaţiei Proiect
tehnic pentru obiectivul de investiţii ”Studiu de fezabilitate – Închidere depozit
deşeuri Victoria”, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării
investiţiei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Celelalte articole rămân în forma prevăzută in HCL nr nr.178/11.12.2017 cu privire
la aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul de investiţii ”Studiu de fezabilitate –
Închidere depozit deşeuri Victoria”.

PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

