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

PROIECT DE HOTĂRÂRE

cu privire la încetarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria a
domnului MOLNAR SORIN şi vacantarea mandatului de consilier local

Primarul or. Victoria;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului –
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali
- Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Văzând:
- Expunerea de motive, nr. 7211/16.04.2018 a primarului Or. Victoria cu
privire la încetarea mandatului de consilier local al domnului Molnar Sorin, prin
demisie;
Referatul, nr.7212/16.04.2018 întocmit de secretarul Or. Victoria cu
privire la încetarea mandatului de consilier local al domnului Molnar Sorin, prin
demisie şi declararea vacantă a mandatului de consilier local;
- Demisia domnului Molnar Sorin din funcţia de consilier local în cadrul
Consiliului Local al Oraşului Victoria, înregistrată cu nr. 5866/20.03.2018.
- Adresa nr.51/16.04.2018 înaintată de Partidului Naţional Liberal,
înregistrată la Primaria Victoria cu nr. 7204/16.04.2018, prin care se ia act de demisia
din funcţia de consilier local a domnului Molnar Sorin.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
ART. UNIC – Consiliul Local Victoria ia act de încetarea mandatului de
consilier local al domnului MOLNAR SORIN, prin demisie şi declară vacant locul
consilierului în cauză.
PRIMAR
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria a
domnului Ciceu Constantin-Adrian
Primarul or. Victoria;
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.7213 din data de 16.04.2018 a primarului Or. Victoria, cu
privire la validarea mandatului de consilier local al Oraşului Victoria a domnului Ciceu
Constantin-Adrian;
- Referatul nr.7214 din data de 16.04.2018 al secretarului Oraşului Victoria cu
privire la propunerea iniţierii proiectului de hotărâre pentru validarea mandatul de consilier
local al Or.Victoria a domnului Ciceu Constantin-Adrian;
- Adresele Partidului Naţional Liberal nr. 51/16.04.2018 şi nr.52/16.04.2018 prin
care se exprimă acordul cu privire la validarea în funcţia de consilier local al Oraşului
Victoria a domnului Ciceu Constantin-Adrian.
Văzând prevederile:
- Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului – cadru de
organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice
locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
- Art.31 alin.3, 4 şi 5 şi art.32 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
ART. UNIC – Se validează mandatul de consilier local al domnului Ciceu
Constantin-Adrian.
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la modificarea componenţei comisiei nr.1 prevăzută în Anexa 1 la
HCL 6/24.06.2016 completată şi modificată prin HCL nr.7/28.07.2016 şi HCL
nr.15/23.02.2017.

Primarul or. Victoria;
Având în vedere referatul nr.7010/12.04.2018 al secretarului Oraşului Victoria,
cu privire la propunerea de modificarea a componenţei comisiei nr.1 prevăzută în
Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016 şi HCL nr.7/28.07.2016 cu privire la completarea
componenţei comisiilor de specialitate nr.1,2 şi 3 prevăzute în Anexa 1 la HCL
nr.6/24.06.2017 şi HCL nr.15/23.02.2017;
Văzând prevederile Legii 215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare, Legii 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările şi completările ulterioare, OG.35/2002 privind aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu
modificarile si completarile ulterioare şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
Consiliului Local Victoria, H.C.L nr.6/24.06.2016 privind alegerea comisiilor de
specialitate şi HCL nr.7/28.07.2016 cu privire la completarea componenţei comisiilor
de specialitate nr.1,2 şi 3 prevăzute în Anexa 1 la HCL nr.6/24.06.2017 şi HCL
nr.15/23.02.2017.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
PROIECT DE

HOTĂRÂRE :

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

Anexa 1 la HCL 6/24.06.2016, completată prin HCL nr.7/28.07.2016 şi
modificată prin HCL nr.15/23.02.2017, după cum urmează:
COMISIA Nr.1 – URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LUP ALEXANDRU
- preşedinte
1. Dl.consilier....................................................................................................
- secretar
2. Dl.consilier...................................................................................................
NIŢU MONICA
- membru
3. Dl.consilier.................................................................................................
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

ANEXĂ LA HCL nr.6/24.06.2016
COMISIA Nr.1 – URBANISM
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI
ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
LUP ALEXANDRU - preşedinte
1. Dl.consilier...................................................................................................
- secretar
2. Dl.consilier...................................................................................................
NIŢU MONICA
- membru
3. D-na.consilier...............................................................................................
COMISIA Nr.2 – JURIDICĂ DE DIŞCIPLINĂ PENTRU DREPTURILE
OMULUI PROBLEME ALE MINORITĂŢILOR RELAŢII CU CETĂŢENII
STÂNEA TIMOTEI-VALENTIN - preşedinte
1.Dl.consilier.............................................................................................
BRATU CRISTINA
- secretar
2. D-na consilier......................................................................................
BADEA COSTICĂ
- membru
3. Dl.consilier.........................................................................................
COMISIA
Nr.3 – PENTRU
ÎNVĂŢĂMÂNT
CULTURĂ
CULTE
SĂNĂTATE FAMILIE PROTECŢIE COPII, RELAŢII EXTERNE
SMĂDU OCTAVIAN
- preşedinte
1.Dl.consilier.................................................................................................
IVAN NICOLAE ADRIAN
- secretar
2. Dl.consilier....................................................................................................
BĂIULESCU CRISTIAN
- membru
3. Dl.consilier....................................................................................................
COMISIA Nr.4 – PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ECOLOGIE SPORT
TURISM
TABACU TRAIAN
- preşedinte
1.Dl.consilier..............................................................................................
PASERE ALEXANDRINA
- secretar
2. D-na consilier............................................................................................
STANEA DANIEL CONSTANTIN - membru
3. Dl. consilier.............................................................................................
COMISIA Nr.5 – PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO – FINANCIARE
MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ
URDEA GHEORGHE
- preşedinte
1. Dl.consilier...............................................................................................
MICLEA IOAN
- secretar
2. Dl.consilier..............................................................................................
SAFTIUC ADRIANA IOANA
- membru
3. D-na consilier...........................................................................................

ROMÂNIA
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Primarul Or.Victoria
Având în vedere referatul nr. 5605/16.03.2018 întocmit de biroul Impozite şi
Taxe Locale Victoria cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul
2019;
Văzând art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui
impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este
stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până
la 30 aprilie ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată pe siteurile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale
şi Administraiei Publice.
Sumele indexate conform alin. 1 menţionat anterior se aprobă prin hotărâre a
Consiliului Local şi se aplică în anul fiscal următor.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor ”Pentru indexarea
impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019, consiliile locale vor utiliza rata
inflaţiei de 1,34%”.
Luând în considerare necesitatea finanţării cheltuielilor publice locale,
precum şi condiţiile specifice zonei,
În temeiul prevederilor:
 art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
 art. 495, 489, 491 - Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015
privind Codul Fiscal;
 Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscal;
 Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public;
 Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin. (2)
lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
Fiind îndeplinite procedurile cuprinse în art.44, art.45 din Legea 215/2001,
republicată,
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;

PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019, conform Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal după cum urmează:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând
impozitele şi taxele locale pentru anul 2019, constituind Anexa nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre;
b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă în cazul persoanelor
fizice), se stabileşte la 0,1% (0.08%-0.2%) asupra valorii impozabile a cladirii;
c) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte
la 1,2 % (0.2-1.3%); asupra valorii impozabile a cladirii;
d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 % asupra valorii impozabile
a cladirii;
e) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu poate fi
calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se
stabileşte la 2 % asupra valorii impozabile a cladirii;
f) cota prevăzută la art. 460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se
stabileşte la 0,2 % (0.08%-0.2%) asupra valorii impozabile a cladirii;
g) cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se
stabileşte la 1,2% (0.2%-1.3%) asupra valorii impozabile a cladirii;
h) cota prevăzută la art. 460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxă pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietate sau deţinute de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4
% asupra valorii impozabile a cladirii;
i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la
5%;
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru
mijloacele de transport hibride), se reduce cu 50 %;
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %;
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire anexă), se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii;
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la
lit.l), se stabileşte la 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente;
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
prelungirea

autorizaţiei de construire), se stabileşte la 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizatiei initiale;
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se
stabileşte la 0,1%din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului,
aferenta partii desfiintate;
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea
realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire), se
stabileşte la 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier;
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri), se stabileşte la 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie;
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru
serviciile de reclamă şi publicitate), se stabileşte la 3%;
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 impozitul în
cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională, se stabileşte la 2 %;
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 impozitul în
cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t), se stabileşte la 5
%;
Art.2. Bonificaţia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane
fizice si juridice).
- Bonificaţia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice
si juridice).
- Bonificaţia prevăzută la art.472, alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe mijloace de transport la 10 % (
pentru persoane fizice si juridice).
Art.3. Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi
publicitate au obligaţia să depună o declaraţie anuală la compartimentul de
specialitate in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.
Art.4. In conformitate cu prevederile art.489 in functie de criteriile economice,
sociale, geografice, precum şi necesităţile bugetare se pot stabili cote aditionale la
impozitele si taxele locale care nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime
stabilite conform Codului fiscal, cota aditionala stabilita pentru anul 2018 privind
impozitul/taxa pentru teren persoane fizice si juridice a fost de 10%, cota care
propunem sa fie mentinuta si pentru anul 2019.
Art.5. La punctul 8 din Anexa 1 - ALTE TAXE LOCALE sunt
mentionate alte taxe locale cuprinse la art. 484 si art.486 din Codul Fiscal. Si aceste
taxe pot fi majorate prin Hotararea Consiliului Local.
Art.6. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru
următoarele clădiri, astfel:

- clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
- clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
- clădirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
- clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie
pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la
terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea
măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este
prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 158/2011, in conformitate cu prevederile Anexei 3 la
prezenta;
- clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.
Art.7. Se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru
următoarele terenuri, astfel:
- terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
- terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
- terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art.4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 8- Se acorda scutirea sau reducerea, dupa caz, a impozitului pe cladiri si a
impozitului pe teren, pentru cladirea folosita ca domiciliu si/sau terenul aferent
acesteia, aflate in proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare constau în
exclusivitate din ajutor social, in cuantumul si in conditiile prevazute in Anexa nr.2
la prezenta.
Art.9- Procedura, criteriile si condiţiile de acordare a scutirii de la plata
impozitulul pe clădiri si teren datorat de catre persoanele fizice pentru locuinţa de
domiciliu, prevazute la art. 456 alin. 2, lit. k si m, din Legea 227/2015 Cod Fiscal
sunt reglementate in Anexa nr. 2 si 3.
In Conformitate cu prevederile art.489 alin (5) legea 227/2015, pentru terenul
agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 200%,
începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se majoreaza cu 200% pentru clădirile
şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan conform art.489 alin (5) din Legea
227/2015.
Conform art. 495 din Legea 227/2015, in vederea stabilirii impozitelor şi
taxelor locale pentru anul fiscal 2019, se stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 au în proprietate clădiri
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la

data de 31 martie 2019, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le
deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2018, destinaţia şi valoarea impozabilă a
acestora, până la data de 31 martie 2019;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2018 deţin mijloace de
transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe
drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de
documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice
locale, până la data de 31 martie 2019;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a
impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.
456, art.464 şi art.469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2018 şi care sunt
depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data
de 31 martie 2019;
Art.10 – Prezenta hotărâre va suporta modificări în condiţiile apariţiei unor acte
normative care să reglementeze în mod diferit cele stipulate în cuprinsul prezentei
hotărâri.
Art.11- Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.12- Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat
nr.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea şi completarea, anexei
privind bunurile aparţinând domeniului public al oraşului Victoria date în
administrare - folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ
la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria, ca urmare a reevaluării.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1049/22.01.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.1654/10RC/27.02.2012
cu privire la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului
public al oraşului Victoria date în administrare- folosinţă gratuită necesare desfăşurării
procesului de învătământ la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria, ca urmare a
reevaluării.
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 213/1998 cu
privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea
1/2011 – Legea Educaţiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918,
art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie, OG 81/2003 (*actualizată*) privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
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.1654/10RC/27.02.2012 cu privire la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile
aparţinând domeniului public al oraşului Victoria date în administrare - folosinţă gratuită
necesare desfăşurării procesului de învătământ la Liceul Teoretic ”I.C.Drăguşanu” Victoria,
ca urmare a reevaluării, 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 comodat
nr.1655/11RC/27.02.2012 cu privire la modificarea şi completarea, anexei
privind bunurile aparţinând domeniului public al oraşuluii Victoria date în
administrare - folosinţă gratuită necesare desfăşurării procesului de învătământ
la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria şi Centrul Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă, ca urmare a reevaluării.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1050/22.01.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat nr.1655/11RC/27.02.2012
cu privire la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile aparţinând domeniului
public al oraşului Victoria date în administrare - folosinţă gratuită necesare desfăşurării
procesului de învătământ la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat” Victoria şi Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă, ca urmare a reevaluării.
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 213/1998 cu
privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea
1/2011 – Legea Educaţiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918,
art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie, OG 81/2003 (*actualizată*) privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
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.1655/11RC/27.02.2012 cu privire la modificarea şi completarea, anexei privind bunurile
aparţinând domeniului public al oraşului Victoria date în administraren- folosinţă gratuită
necesare desfăşurării procesului de învătământ la Colegiul Tehnic „Dr.Alexandru Bărbat”
Or.Victoria şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, ca urmare a reevaluării, 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 comodat
nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia
Oraş Victoria, cu privire la modificarea şi completarea, anexei nr.1 privind
bunurile aparţinând domeniului public al oraşului Victoria, ca urmare a
reevaluării.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1051/22.01.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015
încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Oraş Victoria, cu privire la
modificarea şi completarea, anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului public al
oraşuluiVictoria, ca urmare a reevaluării.
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 213/1998 cu
privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea
1/2011 – Legea Educaţiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918,
art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie, OG 81/2003 (*actualizată*) privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările şi completările ulterioare.
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.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între oraşul Victoria şi Clubul Sportiv Chimia Oraş
Victoria, cu privire la modificarea şi completarea, anexei nr.1 privind bunurile aparţinând
domeniului public al oraşului Victoria, ca urmare a reevaluării, 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
nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare încheiat între oraşul Victoria şi SC Victoria Parc
Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1 pentru unele
bunuri de domeniul public ca urmare a reevaluării.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1052/22.01.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr.9838/107RC/31.08.2015 de
delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între oraşul
Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la modificarea şi completarea Anexei 1
pentru unele bunuri de domeniul public ca urmare a reevaluării acestora.
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 213/1998 cu
privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999, art.112 din Legea
1/2011 – Legea Educaţiei Nationale, Legea 287/2009 -Codul Civil art.858 – 865, art.918,
art.2144-2157, art.136 din Constituţia Românie, OG 81/2003 (*actualizată*) privind
reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările şi completările aduse de OG 3/2005, OU 103/2007 şi Legea 79/2008.
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
nr.9838/107RC/31.08.2015 de delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare încheiat între oraşul Victoria şi SC Victoria Parc Industrial SRL cu privire la
modificarea şi completarea Anexei 1 pentru unele bunuri de domeniul public ca urmare a
reevaluării acestora, 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 dare în folosinţă gratuită
bunuri proprietate publică nr.3414/39RC/07.04.2010 încheiat între oraşul Victoria şi Asociaţia
Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu privire la modificarea şi completarea titlului
contractului, a pct.3.1, 3.2 şi 3.3- Cap.3-Obiectul contractului, a anexei nr.1 privind bunurile
aparţinând domeniului public al oraşului Victoria date în administrare- folosinţă gratuită către
Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, ca urmare a reevaluării acestora şi introducerea
anexei nr.2 – bunuri din domeniul privat.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.1633/29.01.2018 al biroului ADPP cu privire la aprobarea
încheierii unui act adiţional la contractul de dare în folosinţă gratuită bunuri proprietate publică
Nr.3414/39RC/07.04.2010 încheiat între Oraşul Victoria şi Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem
Victoria cu privire la modificarea şi completarea titlului contractului, a pct.3.1, 3.2 şi 3.3- Cap.3Obiectul contractului, a anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria date
în administrare- folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, ca urmare a
reevaluării acestora şi introducerea anexei nr.2 – bunuri din domeniul privat.
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 213/1998 cu privire la
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, HG 548/1999 privind aprobarea Normelor

tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, Legea 287/2009 -Codul Civil art.553, art.555-559,

art.858 – 870, art.918, , art.2144-2157, art.136 din Constituţia României, OG 81/2003
(*actualizată*) privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor
publice, cu modificările şi completările aduse de OG 3/2005, OU 103/2007 şi Legea 79/2008.
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 dare în folosinţă gratuită
bunuri proprietate publică nr.3414/39RC/07.04.2010 încheiat între oraşul Victoria şi Asociaţia
Intercomunitară Eco Sistem Victoria cu privire la modificarea şi completarea titlului contractului, a
pct.3.1, 3.2 şi 3.3- Cap.3-Obiectul contractului, a anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului
public al oraşului Victoria date în administrare - folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară
Eco Sistem Victoria, ca urmare a reevaluării acestora şi introducerea anexei nr.2 – bunuri din
domeniul privat,conform anexei ce face parte integrantă din preyenta hotărâre.
Art.2- Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria la rândul ei în baza HCL 42/30.10.2012
va încheia un act adiţional la contractul nr.07/01.04.2013 de delegare a gestiunii serviciilor publice
salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei intercomunitare ECO SISTEM VICTORIA pentru
serviciile de salubrizare a localităţilor către “SC ECOSISTEM VICTORIA SRL ” cu privire la
modificarea şi completarea, anexei nr.1 privind bunurile aparţinând domeniului public al Or.Victoria
şi introducerea anexei nr.2 – bunuri din domeniul privat.
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 întocmirii unui raport de evaluare pentru un nr.de 1
apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local
Or.Victoria în vederea vânzării acestuia către actualul chiriaş.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.6475/29.03.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea întocmirii unui raport de evaluare pentru un nr.de 1 apartament din fondul
locativ de stat, bunuri administrate de Consiliul Local Or.Victoria în vederea vânzării
acestuia către actualul chiriaş.
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 public, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii 7/1996 – cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, Legii 50/1991 privind
autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată, Decretul-Lege 61/1990 privind vînzarea de locuinţe construite din fondurile
statului către populaţie, Legea 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu alta
destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare
de stat, OU 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în
sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice sau juridice şi Legea
114/199privind locuintele, republicată şi Contractul de închiriere nr.13081/03.08.2017.
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 întocmirea unui raport de evaluare de către un expert autorizt
ANEVAR pentru un nr.de 1 apartament din fondul locativ de stat, bunuri administrate de
către Consiliul Local Victoria în temeiul Legii 215/2001 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 în vedere vânzării acestuia către actualul
chiriaş.
Nr.
crt

Numele şi prenumele
chiriaşului

1

Sas Marian
Contract
nr.13081/03.08.2017

Adresa bunului
(apartament) ce urmează
a fi vândut
Str.Viitorului nr.24/14

Situaţia de CF
CF 100152-C1-U19 nr.topo.
94/15/4/2/3/9/14

Art.2 - După întocmire, Raportul de evaluare se va supune aprobării consiliului local.
Art.3 – Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
VIZAT PTR. LEGALITATE

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

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Cu privire la aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia
Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a unor bunuri din domeniul privat –
obiecte de inventar- „containere plastic şi europubele” şi care se vor folosi
pentru dotarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere de pe raza UAT
Victoria.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.6935/11.04.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea dării în folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco Sistem Victoria, a
unor bunuri din domeniul privat – obiecte de inventar- „containere plastic şi europubele” şi
care se vor folosi pentru dotarea punctelor de colectare a deşeurilor menajere de pe raza
UAT Victoria
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, HCL nr.32/25.03.2010
privind incredinţarea directă a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităţii către A.D.I
Eco Sistem Victoria, HCL nr. 42/30.10.2012 privind aprobarea mandatării Asociaţiei Intercomunitare
”Eco Sistem Victoria” să delege gestiunea serviciului de salubrizare către operatorul Ecosistem
Victoria 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 darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Intercomunitară Eco
Sistem Victoria, a unor bunuri din domeniul privat – obiecte de inventar „containere plastic
şi europubele” şi care se vor folosi pentru dotarea punctelor de colectare a deşeurilor
menajere de pe raza UAT Victoria, conform procesului verbal care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
- obiecte de inventar: „containere plastic şi europubele”
Nr.
Denumirea bunului
Stoc
crt.
1
Container 1100L cu capac plat albastru
40
2
Container cu capac plat 1100L -141
40
3
Europubelă 120L galbnenă
90
4
Europubelă 120L albastră
90
5
Europubelă 120L verde
90
6
Europubelă 120L neagră
60

Preţ/buc

Valoarea

749,70
749,70
93,44
93,44
93,44
140,42

29.988,00
29.988,00
8.409,60
8.409,60
8.409,60
8.425,20

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 trecerii în proprietate a terenului în suprafaţă de 165 mp
înscris în CF 100792 nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/8 în favorul d-lui
Opriş Ioan cu domiciliul în str.Oltului nr.12 ca diferenţă de teren în condiţiile
prevăzute de Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.12,
teren ce aparţin Statului Român.

Primarul Or.Victoria:
Având în vedere referatul nr.7022/12.04.2018 al biroului ADPP cu privire la
aprobarea trecerii în proprietate a terenului în suprafaţă de 165 mp înscris în CF 100792
nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/8 în favorul d-lui Opriş Ioan cu domiciliul în
str.Oltului nr.12 ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului
Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.12, teren ce aparţin Statului Român.
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 şi Ordinul Prefectului Judeţului Braşov
nr.24/1992 poziţia nr.12.
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 în proprietate a terenului în suprafaţă de 165 mp înscris
în CF 100792 nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/8 în favorul d-lui Opriş Ioan cu
domiciliul în str.Oltului nr.12 ca diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul
Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.12, teren ce aparţin Statului Român.
Art.2.- Se aprobă radierea din CF 100792 nr.topo/nr.cad.94/15/4/2/3/2/1/1/3/2/8 a
dreptului de administrare operativă înscris în favorul Consiliului Local Victoria.
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 asigurării continuităţii serviciului aferent Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale
Asociaţiei Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare
a localităţilor către SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările
ulterioare, începând cu data de 01.04.2018.
Primarul Or.Victoria:
Având în vedere expunerea de motive nr. 7172/16.04.2018 şi referatul nr.7171/16.04.2018
întocmit de biroul ADPP cu privire la încetarea contractului de delegare şi necesitatea asigurării
continuităţii serviciului aferent Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare
a localităţilor membre ale Asociaţiei Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de
salubrizare a localităţilor către SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările
ulterioare, începând cu data de 01.04.2018, dar nu mai mult de 90 de zile , în condiţiile legii.
Văzând prevederile:
- art.36 alin.(2), lit.d şi alin.(6), lit.a, pct.14 din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice
locale, republicată;
- art.33, alin.(2) şi (3) din Legea nr.51/2006 –serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, actualizată;
- HCL nr. 42/30.10.2012 privind aprobarea mandatării Asociaţiei Intercomunitare ”Eco
Sistem Victoria să delege gestiunea serviciului de salubrizare către operatorul SC Ecosistem Victoria
SRL;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre
ale Asociaţiei Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităţilor
către SC Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare;
- adresa nr.6955/11.04.2018 emisă de Primăria Victoria prin care se solicită continuarea
activităţii de salubrizare a oraşului Victoria, în conformitate cu prevederile legale, dar nu mai mult
de 90 zile;
- adresa nr. 13/16.04.2018 potrivit căreia Asociaţia Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria a
hotărât asigurarea continuităţii serviciului aferent Contractului de delegare nr.07/01.04.2013;
- Hotărârea Asociaţiei Intercomunitare ”Eco Sistem Victoria nr.2/16.04.2018;
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 asigurarea continuităţii serviciului aferent Contractului de
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei
Intercomunitară ”Eco Sistem Victoria pentru serviciile de salubrizare a localităţilor către SC
Ecosistem Victoria SRL, nr.07/01.04.2013, cu modificările ulterioare, până la finalizarea
procedurilor de delegare în condiţiile Legi nr.51/2006 , dar nu mai mult de 90 de zile,
începând cu data de 01.04.2018.
Art.2 – Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul prin
aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, Asociaţia Intercomunitară ”Eco
Sistem Victoria şi SC Ecosistem Victoria SRL.
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 aprobarea implementării proiectului cultural
Festivalul ”La noi la Victoria veniţi !”
Primarul Or.Victoria
Luând act de expunerea de motive a Primarului oraşului Victoria în calitate de
iniţiator, înregistrată cu nr. 7092/13.04.2018, calitate conferită de prevederile art.33 din
Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
coroborat cu prevederile art.45 alin.(6) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând referatul de specialitate nr.7060/13.04.2018 al Biroului Tehnic privind
aprobarea organizării proiectului cultural Festivalul ”La noi la Victoria veniţi!” în perioada
17.08 -18.08.2018.
Având în vedere lansarea de câtre Consiliul Judeţean Braşov a Programului judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018 şi a Ghidului solicitantului.
Ţinând cont de prevederile art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 , alin.(7), lit.”a” şi
”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările
şi completările ulterioare;
Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi existenţa resurselor financiare la bugetul local pentru
participarea la organizarea şi desfăşurarea evenimentului cultural.
Având în vedere cererea de finanţare –cadru, titlul proiectului : Festivalul ”La noi la
Victoria veniţi !”.
În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare:
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1 Se aprobă implicarea în managementul şi implementarea proiectului cultural
Festivalul ”La noi la Victoria veniţi!” în perioada 17.08. -18.08.2018.
Art.2 Se aprobă suma de 78.700 lei, din care 50.000 lei – finanţare nerambursabilă
solicitată Judeţului Braşov şi cofinanţarea în sumă de 28.700 lei, cuprinsă în buget la cap.
67.02.50 – alte acţiuni în domeniul recreerii, culturii şi religiei, reprezentând 36,47% din
valoarea finanţării nerambursabile.
Art.3 Se aprobă cheltuielile oraşului Victoria legate de proiectul cultural Festivalul
”La noi la Victoria veniţi!”, conform anexelor 1.2.a şi 1.2.b care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4 Se aprobă efectuarea plăţilor legate de implementarea proiectului până în
momentul decontării finanţării nerambursabile.
Art.5 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
CRISTIAN GHEORGHE
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind aprobarea implementării proiectului cultural
Festivalul de Folk ”ÎN INIMA TĂRII !” de către Casa de Cultură Victoria
Primarul Or.Victoria
Luând act de solicitarea nr.87/17.04.2018 înaintată de Casa de Cultură Victoria
pentru aprobarea organizării proiectului cultural Festivalul de Folk ”În inima ţării” în
perioada 26.09 – 28.09.2018.
Având în vedere lansarea de câtre Consiliul Judeţean Braşov a Programului judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al judeţului a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2018 şi a Ghidului solicitantului.
Ţinând cont de prevederile art.36, alin. 6, lit.”a” pct.1,4,5, pct.19 , alin.(7), lit.”a” şi
”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările
şi completările ulterioare;
Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare.
Având în vedere cererea de finanţare –cadru, titlul proiectului : Festivalul de Folk
”În inima ţării !”.
În temeiul art. 44-45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare:
PROIECT DE HOTĂRÂRE :
Art.1 Se aprobă implicarea în managementul şi implementarea, de către Casa de
Cultură Victoria, proiectului cultural Festivalul de Folk ”În inima ţării”, în perioada 26.0928.09.2018.
Art.2 Se aprobă suma de 53025 lei, din care 41.300 lei – finanţare nerambursabilă
solicitată Judeţului Braşov şi cofinanţarea în sumă de 11.725 lei, reprezentând 28,39% din
valoarea finanţării nerambursabile, ce va fi cuprinsă în bugetul instituţiei la cap. 67.10 –
cultură, recreere şi religiei după aprobarea rectificării bugetului pentru anul 2018 .
Art.3 Se aprobă cheltuielile Casei de Cultură legate de proiectul cultural Festivalul
Folk ”În inima ţării”, conform anexelor 1.2.a şi 1.2.b care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.4 Se aprobă efectuarea plăţilor legate de implementarea proiectului până în
momentul decontării finanţării nerambursabile.
Art.5 Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria şi
reprezentanţii Casei de Cultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PRIMAR
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