ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 48 din 06.09.2016
privind luarea la cunoștință a Programului activităților cultural artistice
desfășurate cu ocazia organizării festivităților pentru sărbătorirea ”Zilelor
Orașului Victoria” .

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndata din data de 06.09.2016
Având în vedere expunerea de motive nr. 11372 din 06.09.2016 cu privire la
aprobarea programului activităților desfășurate cu ocazia organizării activităților
cultural artistice ”Zilele Orașului Victoria”.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria
şi propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.36 alin. 6 pct.4 din Legii 215/2001 privind administraţia
publică locală – republicată , HCL nr. 86/30.07.2009, privind modificarea datei de
Orașului Victoria”, HCL nr. 17/10.02.2016 cu privire la
desfășurare a ”Zilei
aprobarea bugetului local al Or. Victoria, HCL nr.34 /16.08.2016 privind modificarea
punctului 4 al art.2 din HCL nr.42/25.02.2016 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
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se ia la cunoștință Programul activităților cultural artistice desfășurate
cu ocazia organizării festivităților pentru sărbătorirea ”Zilelor Orașului Victoria”, în
perioada 10.09 -11.09.2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2- Primarul Or. Victoria, prin aparatul propriu, va duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 9
Hotărârea a fost adoptată 8 voturi ”pentru” 1 abținere 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 49 din 13.09.2016
Cu privire la aprobarea rectificării bugetului local al Oraşului Victoria
pe anul 2016.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa extraordinară din data de 13.09.2016.
Având în vedere:
- Raportul nr. 11457/07.09.2016 al Biroului Buget Financiar Contabil cu privire la
rectificarea bugetului local al Or. Victoria pe anul 2016;
- Raportul nr. 11529/07.09.2016 al Biroului Taxe și Impozite cu privire la rectificarea
bugetului local al Or. Victoria pe anul 2016;
- Referatul nr. 11337/05.09.2016 al biroului asistenţă socială, privind rectificarea
bugetului pe anul 2016 la capitolul ”Cheltuieli de asistenţă socială”;
- Referatele nr. 10957/26.08.2016 și 11204/01.09.2016 al biroului A.D.P.P privind
aprobarea sumelor necesare efectuarii unor lucrări și achiziţionare materiale;
- Adresa DGRFP Brașov nr.3179/11131/2016;
- Adresele nr. 3097/11304/05.09.2016 și nr.3090/11305/05.09.2016 a Liceului Teoretic
”I. C Drăgușanu” privind rectificarea bugetului pe anul 2016;
- Adresa nr. 11328/05.09.2016 a Colegiului Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat” privind
rectificarea bugetului pe anul 2016;
- Adresa Grădiniţa cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria nr.569/11327/05.09.2016
privind rectificarea bugetului pe anul 2016;

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
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 și art.48 din Legea 273/2006 – finanţele publice locale cu
modificată și completată.

În temeiul art. 45 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 secţiuni) pe anul
2016, conform Anexei I, la partea de venituri influente cu plus 221,58 mii lei, valoare totală
rectificată 14627,69 mii lei și conform Anexei II, la partea de cheltuieli influente cu plus 221,58
mii lei, valoare totală rectificată 16.348,40 mii lei.
Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 (total și pe secţiuni) al Liceului
Teoretic ”I. C Drăgușanu” conform Anexei II.1.

Art.3 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 (total și pe secţiuni) al Colegiului
Tehnic ”Dr. Alexandru Bărbat”conform Anexei II.2.
Art.4 Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2016 (total și pe secţiuni) al Grădiniţei
cu Program Prelungit nr.1 Or. Victoria conform Anexei II.3.

Art.5 Se aprobă rectificarea bugetului activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2016 al Orașului Victoria– total și pe secţiuni, conform – Anexei III.
Art.6 Se aprobă rectificarea bugetului activităţiilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2016 al Liceului Teoretic ”I. C Drăgușanu” conform Anexei III.1.
Art. 7 -Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BĂIULESCU CRISTIAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcţie: 15 Nr consilierilor prezenţi : 13
Hotărârea a fost adoptată 13 voturi ”pentru” 0 abţineri 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 50 din 22.09.2016
Cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria
care să facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de
director/director adjunct la unitățile de învățământ de stat din Victoria

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa de îndata din data de 22.09.2016
Având în vedere referatul, nr.12238 din 22.09.2016, secretarului Or. Victoria cu
privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Orașului Victoria care să facă
parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la
unitățile de învățământ de stat din Victoria ;
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.11, 12 din Ordinul nr.5080/31.08.2016 pentru aprobarea
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de
director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;
Luând în considerare adresele unităților de învățământ nr. 3406/19.09.2016 Liceul
Teoretic I.C Drăgușanu, nr.1422/19.09.2016 Colegiul Tehnic Dr. Al. Bărbat, nr.
1601/19.09.2016 Centru Școlar pentru Educație Incluzivă, nr. 635/19.09.2016 Gradinita cu
Program Prelungit nr.1 Victoria, nr.483/19.09.2016 Clubul Copiilor Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Local al Orașului Victoria care să
facă parte din comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct la
unitățile de învățământ de stat din Victoria, conform anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2- Primarul Or. Victoria, prin aparatul propriu și persoanele nominalizate vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BRATU CRISTINA

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern, ADPP
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 12
Hotărârea a fost adoptată 12 voturi ”pentru” 01 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 51 din 29.09.2016
Cu privire la desemnarea pentru anul școlar 2016/2017 a reprezentanților
Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai Consiliilor de administrație
și ai Comisiilor pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având în vedere expunerea de motive nr. 10699/22.08.2016 a primarului Or.
Victoria și
referatul nr.10700/22.08.2016 al secretarului Or. Victoria cu privire la
desemnarea pentru anul școlar 2016/2017 a reprezentanților Consiliului Local al Orașului
Victoria ca membri ai Consiliilor de administrație și ai Comisiilor pentru evaluarea și
asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Orașul Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
În temeiul art.96 alin. (1), (2) lit. a) și b) din Legea educației naționale nr. 1 din 5
ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, art.4 alin.(1) și art. 5 alin.(2) lit. a
din Ordinul MEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar și
prevederile O.U.G nr.75/2015 privind asigurarea calității educației cu modificările și
completările ulterioare și ale art.36, alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată, solicitării unităților de
învățământ din Or. Victoria.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se desemnează pentru anul școlar 2016/2017 reprezentanții Consiliului Local
al Orașului Victoria ca membri ai Consiliului de administrație și ai Comisiei pentru evaluarea
și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Victoria, conform
anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, HCL nr. 144/24.09.2015, HCL
nr.148/24.09.2015, HCL nr.155/29.10.2015, HCL nr.156/29.10.2015 își încetează
aplicabilitatea.
Art.3. Primarul Orașului Victoria, prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 10
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

Anexa nr. 1 la HCL NR.51/29.09.2016

Lista cu reprezentanții Consiliului Local al Orașului Victoria ca membri ai
Consiliului de administrație și ai Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Victoria
Nr.
crt

1

2

3

4

Denumirea unităţii
şcolare

Colegiul Tehnic
„Dr.Alexandru
Bărbat” Victoria
Învăţământ normal

Liceul Teoretic
“I.C.Dragusanu”
Victoria

Gradiniţa cu
Program Prelungit
nr.1

Clubul Copiilor
Victoria

Adresa

Membru în
Consiliul de
administrație
VICTORIA, STR. SALCAMILOR BADEA COSTICĂ
NR.2,505700,JUD.BRASOV,
Tel/Fax – 0040268241032,
E-mail:
lichvictoria@yahoo.com
VICTORIA, STR.
1 DECEMBRIE 1918, nr.8,
505700, jud. BRASOV, tel/fax:
0268241596
E-mail:
licdragusanu@yahoo.com
VICTORIA, STR. LIBERTATII,
nr.1, 505700, jud. Brasov,
tel/fax:0268241532
VICTORIA, STR.
STADIONULUI, nr.8, 505700,
jud. Brasov, tel/fax:
0268241404, E-mail:
clubvictoria@yahoo.com

Membru în Comisia
pentru evaluarea și
asigurarea calității
BADEA COSTICĂ

URDEA
GHEORGHE
MICLEA IOAN
MOLNAR SORIN
MOLNAR SORIN

PASERE
ALEXANDRINA

PASERE
ALEXANDRINA

NIȚU MONICA

NIȚU MONICA

5
Centrul Şcolar
pentru Educaţie
Incluzivă Victoria

Victoria, STR.SALCAMILOR,
NR.2, 505700, tel:
0268/242790
specialavictoria@yahoo.com

STÎNEA TIMOTEIVALENTIN

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 52 din 29.09.2016
Cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.2827/29.02.2016 şi memoriul justificativ nr.2828/29.02.2016 al
biroului ADPP cu privire la atribuirea de denumire pentru o stradă din Oraşul Victoria.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.“d”,
Legea 213/1998,HG 548/1999, art.858 – 865 din Legea 287/2009- Codul Civil, art.2 lit.”d”
şi art.3 din OG 63/2002- privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, Legea 76/2007
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau
schimbarea de denumiri şi Legea 279/2007 pentru completarea art.1 din Ordonanţa
Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri precum şi Avizul
nr.6/12.08.2016 al Instituţiei Prefectului Judeţul Braşov – Comisia de Atribuire sau
Schimbare de Denumiri.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă atribuirea denumirii pentru o stradă din Oraşul Victoria situată în
partea de Vest a oraşului, identificată conform planului de situaţie, după cum urmează:
Str.FERMEI
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 10
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 53 din 29.09.2016
Cu privire la constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu
oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19
mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) – imobile ce aparţine domeniului privat al
localităţii Or.Victoria situat în str.Albota nr.1 incinta pieţii Or.Victoria, pentru
construcţie spaţii comerciale conform proiectului nr.18/2010
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11143/31.08.2016 al biroului ADPP cu privire la constituirea prin
licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra
a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) – imobile ce
aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria situat în str.Albota nr.1 incinta pieţii
Or.Victoria, pentru construcţie spaţii comerciale conform proiectului nr.18/2010.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată 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, Ordinul 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru
si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, 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,
alin.3 şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind
amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil
art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă Constituirea prin licitaţie publică a unui drept de superficie cu titlu
oneros pe o perioadă de 49 de ani asupra a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare
(respectiv lotul nr.7 şi 8) – imobile ce aparţine domeniului privat al localităţii Or.Victoria
situat în str.Albota nr.1 incinta pieţii Or.Victoria, pentru construcţie spaţii comerciale
conform proiectului nr.18/2010, începând de la data încheierii contractului de superficie cu
titlu oneros, fără ca perioada de valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani.
Lot 7
CF 100664 nr.cad.100664
19 mp
Orasul Victoria domeniu privat
Lot 8
CF 100665 nr.cad.100665
19 mp
Orasul Victoria domeniu privat
Art.2.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie poate fi reînnoit,
cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu reanalizarea
conditiilor contractuale.
Art.3.- Preţul de pornire la licitaţie pentru constituirea dreptului de superficie asupra
a 2 loturi de teren în suprafaţă de 19 mp fiecare (respectiv lotul nr.7 şi 8) situate în în
str.Albota nr.1, este de 889 euro/lot.

CALCULUL PRETULUI UNITAR in euro/mp
Pretul unitar, valoarea totală si taxa anuală a terenului situat in OR. VICTORIA,
STR.Albota ,NR.__1__, in suprafata de 19 mp.
-Destinatia terenului: Teren aferent construcţie spaţiu comercial
Durata superficiei_______49 ani___________.
Zona__________”B”_____________.
CALCULUL PRETULUI UNITAR "P" in euro/mp(Conf.H.C.L. nr:77/1995)
P=(A+D+S+G+T+Tf+E)xMxFxHxU in care:
A=AMPLASAMENT(conform zonificarii orasului conf.H.C.L. nr.34/2010
Privind stabilirea preturilor minime pe mp al terenurilor pentru superficie).
A=ZONA_____”A”____=________6_______euro/mp______________=______6______euro/mp
D=DRUMURI IN ZONA(acces din___________________________________________________
D=______6 ______euro/mp x ___17,6______%___________=__________1,002________euro/mp
S=RETEA APA:60%(pozitia retelei fata de parcela)pana la:_________________________ml
RETEA APA___6____euro/mp x __60___% x___16,7___%_________=__0,772______euro/mp
RETEA CANAL:40%(pozitia retelei fata de parcela)pana la:___________________________ml
RETEA CANAL____6_____euro/mp x _40___% x__16,7____%_____=____0,571____euro/mp
G=GAZE NATURALE(pozitia retelei fata de parcela)pana la:___________________________ ml
G=____6____euro/mp x___6,7__%_________________________=_______0,402_______euro/mp
T=TERMOFICARE(pozitia retelei fata de parcela)pana la:_______________________________ml
T=____0_____euro/mp x__0___%______________________________=______0________euro/mp
Tf=TELEFONIE(pozitia retelei fata de parcela)pana la:__________________________________ml
Tf=____6______euro/mp x __3,4___%_______________________=____0,204_________euro/mp
E=ELECTRICITATE(pozitia retelei fata de parcela)pana la:______________________ml
E=____6______euro/mp x __6,7___%_______________________=______0,402_______euro/mp
TOTAL1:______9,353_________euro/mp
M=MARIMEA TERENULUI(arie construibila)pana la:_________________________________mp
M=__9,353_____euro/mp x____________1________________=_____9,353____________euro/mp
F=NATURA TERENULUI DE FUNDARE(pentru teren _________________________de fundare)
F=__9,353_______euro/mp x___________1__________________=________9,353_____euro/mp
H=REGIM DE INALTIME pentru ( p+1…….E)________________________________________
H=___9,353___euro/mp x____1___…_______________________=________9,353______euro/mp
U=UTILIZAREA TERENULUI:pentru:________________________________________________
U=___9,353_______euro/mp x____________1________________=_____9,353_________euro/mp
37,412 + 9,353 =46,765
TOTAL PRET UNITAR "P"=_______46,765____euro/mp
VALOAREA TERENULUI = 46,765 euro x 19 mp= 888,535 euro- rotunjit 889 euro
TAXA ANUALA A SUPERFICIEI- euro/an se va calcula după licitaţie.
Plata superficiei se va face anual în termen de 10 ani.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% - respectiv 89 euro
La superficie nu se aplică TVA
Documentaţia de licitaţie – 50 lei
Taxa de participare la licitaţie – 30 lei
Art.4.- Preţul superficiei rezultat în urma licitaţiei publice se va achita în termen de 10
de ani.
Art.5.- Cesionarea dreptului de superficie asupra terenului este permisă doar în
condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare
prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 zile calendaristice înainte.

Art.6.- Încetarea superficiei va opera conform art.698 din Legea 287/2009 – Cadul
Civil în următoarele cazuri :
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi
persoane;
c) prin pieirea construcţiei
d) prin reziliere
e) în alte condiţii stabilite în contractul de superficie.
Art.7.- (1) Rezilierea contractului de superficie va putea interveni prin declaraţia de
reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite în contract
prin notificarea de punere în întârziere, formulată cu 30 zile înainte .
(2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul
proprietatea Or.Victoria va restitui terenul proprietarului, într-un termen de maxim 90
de zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice
construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor,
autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind
dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a
terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă a proprietarului constructiilor de la data
rezilierii actului juridic de superficie.
(3) În cazul încetării la termen a superficiei ca urmare a neprelungirii contractului
de superficie, proprietarul are dreptul (fără însă a fi considerată ca o obligaţie de preluare
cu plata unei despagubiri) de a dobândi dreptul de proprietate asupra construcţiilor
deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a acestora, valoare ce se determină pe
baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator ANEVAR selectat de proprietarul
terenului.
Art.8.- Beneficiarului dreptului de superficie îi revine sarcina plăţii taxei pe teren
astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015- privind
Codul de procedură fiscală.
Art.9.- Aprobarea documentaţiei pentru constituirea prin licitaţie publică a unui drept
de superficie cu titlu oneros în conformitate cu prevederile Regulamentului referitor la
închirierea/constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri din
domeniul privat al Oraşului Victoria.
Art.10.- Anunţul privind organizarea licitaţiei publice 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 pentru depunerea ofertelor.
Art.11.- Suma obţinută prin constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros, se
face venit la bugetul local al Oraşului Victoria.
Art.12.- Împuternicirea primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în
formă autentică a contractului de superficiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 10
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 54 din 29.09.2016
Cu privire la încheierea unui contract de prestări servicii între Oraşul Victoria şi
SC PROTAN SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de 01.12.2016 –
01.12.2017 pentru neutralizarea subproduselor de origine animală, care nu sunt
destinate consumului uman.

Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11321/05.09.2016 cu privire la încheierea unui contract de prestări
servicii între Oraşul Victoria şi SC PROTAN SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de
01.12.2016 – 01.12.2017 pentru neutralizarea subproduselor de origine animală, care nu
sunt destinate consumului uman.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.6 lit.”a” pct.3 şi 9, OG
nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de
origine animală.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii între Oraşul Victoria şi
SC PROTAN SA pe o perioadă de 1 (un) an de la data de 01.12.2016 – 01.12.2017 pentru
neutralizarea subproduselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman.
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 55

din 29.09.2016

Cu privire la încetarea contractul de mandat nr.7598/31.08.2012 încheiat între
Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar
unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl.Stanimir Ioan în calitate de
mandatar.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11380/06.09.2016 cu privire la încetarea contractul de mandat
nr.7598/31.08.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate
de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl.Stanimir Ioan în calitate
de mandatar.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”,
Legea 31/1990 republicată art.137, art.137^1 şi OU 1096/2011 art.2, art.3, art.5, art.15 –
17, art.25 – 39 precum şi Hotărârea AGA nr.5/17.08.2016.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.- Consiliul Local Victoria, ia act de încetarea contractului de mandat
nr.7598/31.08.2012 (modificat şi completat prin actul adiţional nr.1/9521/27.09.2013 –
HCL 97/26.09.2013) încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate
de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl.Stanimir Ioan în calitate
de mandatar conform Hotărârii AGA nr.5/17.08.2016.
Art.2.- Drepturile salariale aferente la încetarea contractului de mandat al d-lui
Stanimir Ioan au fost achitate integral.
Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 1 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 56 din 29.09.2016
Cu privire la aprobarea Organigramei SC Victoria Parc Industrial SRL conform
Hotărârii AGA nr.5/17.08.2016.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11381/06.09.2016 cu privire la aprobarea Organigramei SC
Victoria Parc Industrial SRL conform Hotărârii AGA nr.5/17.08.2016 .
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”,
Legea 31/1990 republicată art.137, art.137^1 şi OU 1096/2011 art.2, art.3, art.5, art.15 –
17, art.25 – 39 precum şi Hotărârea AGA nr.5/17.08.2016.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.- Consiliul Local Victoria, aprobă organigrama SC Victoria Parc Industrial SRL
conform Hotărârii AGA nr.5/17.08.2016, 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 1 abțineri 0 împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 57 din 29.09.2016
Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de mandat
nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria,
în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi
dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea art.1- Cap.I
Părţile contractante, art.2 –Cap.II – Condiţiile contractului de mandatare şi
art.3 – Cap.III – obiectul contractului.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11382/06.09.2016 cu privire la încheierea unui act adiţional la
contractul de mandat nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul
Local Victoria, în calitate de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi
dl.Baciu Marian în calitate de mandatar cu privire la modificarea art.1- Cap.I Părţile
contractante, art.2 –Cap.II – Condiţiile contractului de mandatare şi art.3 – Cap.III –
obiectul contractului.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”,
Legea 31/1990 republicată art.137, art.137^1 şi OU 1096/2011 art.2, art.3, art.5, art.15 –
17, art.25 – 39 precum şi Hotărârea AGA nr.5/17.08.2016.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de mandat
nr.5305/14.06.2012 încheiat între Oraşul Victoria – prin Consiliul Local Victoria, în calitate
de mandant - acţionar unic la S.C Victoria Parc Industrial SRL şi dl.Baciu Marian în calitate
de mandatar cu privire la modificarea art.1- Cap.I Părţile contractante, art.2 –Cap.II –
Condiţiile contractului de mandatare şi art.3 – Cap.III – obiectul contractului, 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 58 din 29.09.2016
Cu privire la aprobarea efectuării modificărilor şi completărilor în actul
constitutiv al SC Victoria Parc Industrial SRL
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11383/06.09.2016 cu privire la aprobarea efectuării modificărilor
şi completărilor în actul constitutiv al SC Victoria Parc Industrial SRL.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.1, alin.2 lit.”a” şi „c”,
Legea 31/1990 republicată art.137, art.137^1 şi OU 1096/2011 art.2, art.3, art.5, art.15 –
17, art.25 – 39 precum şi Hotărârea AGA nr.5/17.08.2016 şi Hotărârea AGA
nr.4/17.08.2016.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1.- Consiliul Local Victoria, aprobă efectuarea modificărilor şi completărilor în
actul constitutiv al SC Victoria Parc Industrial SRL, conform Hotărârii AGA nr.5/17.08.2016
şi a Hotărârii AGA nr.4/17.08.2016.
Art.2.- Se deleagă dl.Baciu Marian în calitate de administrator pentru a face
demersurile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Braşov, a modificărilor şi completărilor aduse Actului Constitutiv al SC Victoria
Parc Industrial SRL.
Art.3-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 59

din 29.09.2016

Cu privire la aprobarea modelului de contract de branşare/racordare şi utilizare
a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11384/06.09.2016 cu privire la aprobarea modelului de contract de
branşare/racordare şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2
lit.c, alin.5 lit.a, lit.d alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30,
Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e,
art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23,
art.24, art.41 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 republicată, HG 717/2008
art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, pentru administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes
economic şi social local a bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi
canalizare, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi
HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată
prin HCL 38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154, HCL 128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015,
HCL 173/26.11.2015,Legea 51/2006 republicată, Legea 241/2006 republicată şi a Ordinului
nr.90/2007.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă modelul de contract de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor
de alimentare cu apă şi de canalizare, 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.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 60 din 29.09.2016
Cu privire la aprobarea unor tarife pentru unele activitii desfăşurate de SC
Victoria Parc Industrial SRL, conform Hotarârii AGA nr.6/17.08.2016
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11385/06.09.2016 cu privire la aprobarea unor tarife pentru unele
activitii desfăşurate de SC Victoria Parc Industrial SRL, conform Hotarârii AGA
nr.6/17.08.2016.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.11 alin.1, 2, 4, art.36 alin.1 şi 2
lit.c, alin.5 lit.a, lit.d alin.6 lit.a, pct.14, art.37 şi art.45 alin.1, Legii 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice art.23 alin.2 lit.b, alin.3 si alin.4 precum şi art.30,
Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, art.12 alin.1 lit.e,
art.17, art.18 alin.2, art. 20 alin.4, art.21, art.21^1 alin.1 lit.b si alin.2, art.22, art.23,
art.24, art.41 alin.1, Legii 213/1998 republicată, HG 548/1999 republicată, HG 717/2008
art.14 - 20, art.24-29, art.38-39 - procedura – cadru din 2 iulie 2008 privind organizarea,
derularea şi atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi
publice, pentru administrarea, exploatarea unitară în condiţii de eficienţă şi interes
economic şi social local a bunurilor ce aparţin sistemului public de alimentare cu apă şi
canalizare, Ordinul 88/2007, Ordinul 89/2007, Legea 287/2009 republicată art.871-873 şi
HCL nr.32/04.04.2013 şi HCL 10/23.02.2015, HCL 11/23.02.2015 modificată şi completată
prin HCL 38/05.03.2015, HCL 100/25.06.20154, HCL 128/27.08.2015, HCL 169/26.11.2015,
HCL 173/26.11.2015 şi Hotarârea AGA nr.6/17.08.2016.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă tarifele pentru unele activitii desfăşurate de SC Victoria Parc
Industrial SRL după cum urmează:
Nr.crt.
Activitatea
Valoarea
1
Eliberare adrverinţe
10 lei/adeverinţă
2
Aviz de principiu racordare
50 lei/aviz cu TVA inclus
3
Servicii decolmatare canalizări
140 lei/oră plus TVA
Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov Tel: 0268/241525
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 61 din 29.09.2016
Cu privire la constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie
publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 –
702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15
alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru suprafaţa de 64 mp teren ce aparţine
domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Muncii n.11/4, cu
destinaţia “extindere locuinţă” la cererea proprietarului d-na Barbu Maria Sorina, pe o perioadă de 49 de ani.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11565/07.09.2016 cu privire la constituirea unui drept de superficie
directă de teren fără licitaţie publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551
pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile
art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991, pentru suprafaţa de 64 mp teren ce aparţine
domeniului privat al localităţii Or.Victoria, situat în str.Muncii n.11/4, cu destinaţia
“extindere locuinţă” la cererea proprietarului d-na Barbu Maria - Sorina, pe o perioadă de
49 de ani.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată 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, Ordinul 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru
si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, 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,
alin.3 şi alin.3 şi art.137, Ordinul nr.1340/2015, Legea 350/2001 republicată privind
amenajarea teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, Legea 287/2009 Codul Civil
art.551 pct.2-6, art. 693 – 702, art.1777 – 1823, Legea nr.7/1996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliara, art.91 - 94 privind întabularea dreptului de superficie coroborate cu
prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din Legea 50/1991 republicată şi modificată prin Legea
453/2001, Legea 401/2003.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă constituirea unui drept de superficie directă de teren fără licitaţie
publică cu plata superficiei în condiţiile prevăzute de art.551 pct.2-6, art. 693 – 702,
art.1777 – 1823 din Legea 287/2009 coroborate cu prevederile art.15 alin.1 lit.”e” din
Legea 50/1991, pentru suprafaţa de 64 mp teren ce aparţine domeniului privat al
localităţii Or.Victoria, situat în str.Muncii n.11/4, cu destinaţia “extindere locuinţă” la
cererea proprietarului d-na Barbu Maria - Sorina, pe o perioadă de 49 de ani.
Art.2.- Se aprobă efectuarea lucrărilor de întocmire a documentaţiei cadastrale de
dezmembrare şi primă înscriere pentru terenul de 64 mp din suprafaţa totală de 2.478.731
mp din CF 100051 nr.cad 21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, conform Legii 7/1996 –
privind cadastrul si publicitatea imobiliară şi Ordinul nr.700/2014 şi Ordinul nr.1340/201
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru
si carte funciara după cum urmează:

TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat în UAT VICTORIA
(fişa imobilului)
A- SITUAŢIA INIŢIALĂ
ANEXA Nr. 13
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Cotă
parte

Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Act de
proprietate

Identificator
NR.CADASTRAL

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

CF
100051

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

100051

2.478.731

Descrierea
mobilului
TEREN
INTRAVILAN

B. SITUAŢIA DUPĂ DEZLIPIRE
SITUATIA DIN ACTE
Proprietar

Oraşul
Victoria
domeniul
privat
Oraşul
Victoria
domeniul
privat

Act de
proprietate

Identificator
nr.parcela/
nr.topografic

NR.CAD.
ATRIBUIT

NR.
C.F.

Suprafata
din acte
mp

Descrierea
imobilului

CF

LOT 1

----------

NOU

64

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

CF 100051

LOT 2

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

100051

2.478.667

TEREN
INTRAVILAN
Curţi construcţii

Art.3.-Dreptul de superficie directă se constituie pe o perioadă de 49 de ani,
începând de la data încheierii contractului de superficie cu titlu oneros, fără ca perioada de
valabilitate a dreptului respectiv să depăşească 99 de ani.
Art.4.- Contractul de superficie directă de teren se va încheia numai după obţinerea
extrasului de carte funciară pentru terenul de 64 mp în baza documentaţiei cadastrale de
dezmembrare şi primă înscriere.
Art.5.- La împlinirea termenului de 49 de ani, dreptul de superficie directă poate fi
reînnoit, cu posibilitatea de prelungire potrivit art.694 Cod civil – Legea 287/2009 cu
reanalizarea conditiilor contractuale.
Art.6.- Preţul pentru constituirea dreptului superficie directă de teren fără licitaţie
publică cu plata superficiei asupra terenului de 64 mp situat în Str.Muncii nr.11/4, este de 5
euro/mp conform pct.26 din Anexa nr.1 la HCL nr.182/26.11.2015.
CALCULUL PRETULUI UNITAR "P" in euro/mp
P=(A+D+S+G+T+Tf+E) in 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 ___0,2______%_______=______0,01________euro/mp
RETEA APA___5____euro/mp x ___0,5___%_________=_______0,025______euro/mp
RETEA CANAL____5_____euro/mp x__0,5____%_____=________0,025_____euro/mp
G=GAZE NATURALE - există
G=____5____euro/mp x__0,5__%_________________=_______0,025_______euro/mp
T=TERMOFICARE- nu există
T=____0_____euro/mp x__0___%_____________________=______0________euro/mp
Tf=TELEFONIE - există
Tf=____5______euro/mp x ______________0,5___%_____=____0,025_____euro/mp
E=ELECTRICITATE- există

E=____5______euro/mp x __0,5___%_______________=______0,025_______euro/mp
P = 5+ 0,01 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 +0,025 = 5,135
TOTAL PRET UNITAR "P"=_______5,135____euro/mp
VALOAREA TERENULUI = 5,135 euro/mp x 64 mp= 329 euro
Art.7.- Preţul superficiei directe se va achita în termen de 3 de ani.
Art.8.- Cesionarea dreptului de superficie directă asupra terenului este permisă doar
în condiţiile si odată cu înstrăinarea construcţiilor edificate pe acest teren, cu o notificare
prealabilă a proprietarului terenului transmisă cu 30 zile calendaristice înainte.
Art.9.- Încetarea superficiei directe va opera conform art.698 din Legea 287/2009 –
Cadul Civil în următoarele cazuri :
a) la expirarea termenului;
b) prin consolidare, dacă terenul şi construcţia devin proprietatea aceleiaşi persoane;
c) prin pieirea construcţiei
d) prin reziliere
Art.10.- (1) Rezilierea contractului de superficie directă va putea interveni prin
declaraţia de reziliere ( notată în CF) pentru neândeplinirea culpabilă a obligaţiilor stabilite
în contract prin notificarea de punere în întârziere ,formulată cu 30 zile înainte .
(2) În cazul intervenirii rezilierii, proprietarul construcţiilor edificate pe terenul
proprietatea Or.Victoria va restitui terenul proprietarului, într-un termen de maxim 90
de zile de la data transmiterii declaraţiei de reziliere de catre proprietar, liber de orice
construcţii, sarcini, obligatii, incusiv de mediu.Efectuarea lucrărilor, obtinerea avizelor,
autorizartiilor necesare dezafectării (inclusiv cele privind mediul) si cheltuielile privind
dezafectarea terenului de construcţiile deţinute de superficiar pentru restituirea liberă a
terenului către proprietar sunt în sarcina exclusivă a proprietarului constructiilor de la data
rezilierii actului juridic de superficie.
(3) În cazul încetării la termen a superficiei directe ca urmare a
neprelungirii contractului de superficie directă, proprietarul are dreptul ( fără însă a fi
considerată ca o obligaţie de preluare cu plata unei despagubiri ) de a dobândi dreptul de
proprietate asupra construcţiilor deţinute de superficiar, la valoarea de circulatie a acestora,
valoare ce se determină pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator
ANEVAR selectat de proprietarul terenului.
Art.11.- Beneficiarului dreptului de superficie directă îi revine sarcina plăţii taxei pe
teren astfel cum este reglementată de Legea 227/2015- Cod fiscal şi Legea 207/2015privind Codul de procedură fiscală.
Art.12.- Se împuterniceşte primarul Or.Victoria pentru a semna în faţa notarului, în
formă autentică a contractului de superficiei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 10 voturi ”pentru” 1 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 62 din 29.09.2016
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă pentru dl. KOJCODAR
LAURENȚIU-MARIAN
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având în vedere Ancheta socială nr.7190 din 24.06.2016 a Biroului Asistenţă Socială cu
privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei KOJCODAR LAURENȚIU-MARIAN.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin. 2 lit.”d” şi alin.6 lit.”a”
pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea programului de
măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or. Victoria,
art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, art. 41
din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și prevederile art 25 din Legea
116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite
prin HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de 1.500 lei
pentru d-na Kojcodar Laurențiu-Marian, domiciliată în Or.Victoria str.Muncii, nr.9,
ap.4, jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr.037826, eliberat de SPCLEP Victoria la
data de 11.08.2015.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 63 din 29.09.2016
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei LUPU IOANA
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având în vedere Ancheta socială nr.7750 din 04.07.2016 a Biroului Asistenţă Socială
cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Lupu Ioana .
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin. 2 lit.”d” şi alin.6 lit.”a”
pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea programului de
măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Or. Victoria,
art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, art. 41
din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum și prevederile art 25 din Legea
116/2002 privind combaterea marginalizării sociale.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de 1500 lei
pentru d-na Lupu Ioana, domiciliată în Or.Victoria str.Viitorului, bl.22, sc.B, et.1, ap.
27, jud. Brașov, posesor CI seria ZV, nr. 063162, eliberat de SPCLEP Victoria la data
de 19.01.2016.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria,
va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com

H O T Ă R Â R E A NR. 64 din 29.09.2016
Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei MIHĂESCU ELENALORENA
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.

Având în vedere Ancheta socială nr.7750 din 04.07.2016 a Biroului Asistenţă
Socială cu privire la acordarea unui ajutor de urgență d-nei Mihăescu Elena-Lorena .
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;

Văzând prevederile Legii nr.215/2001 art.36 alin.1 şi alin. 2 lit.”d” şi alin.6
lit.”a” pct.2, ar. 2, alin(4) lit.e și art.5 din HCL nr.44/2016 privind aprobarea
programului de măsuri pe anul 2015 pentru prevenirea şi combaterea marginalizării
sociale în Or. Victoria, art. 28, alin. (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, actualizată, art. 41 din HG. 50/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat, precum și prevederile art 25 din Legea 116/2002 privind combaterea
marginalizării sociale.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1 – Se aprobă acordarea unui ajutor de urgenţă, în condiţiile stabilite prin
HCL nr. 44/25.02.2016 cu privire la aprobarea programului de măsuri pentru
prevenirea și combaterea marginalizării sociale în anul 2016, în sumă de 500 lei
pentru d-na Mihăescu Elena-Lorena, domiciliată în Or.Victoria str.1 Decembrie
1918, bl.9, sc.C, et.1, ap. 21, jud. Brașov, posesor CI seria BV, nr. 716208, eliberat de
SPCLEP Victoria la data de 28.09.2010.
Art.2- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei
Victoria, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă
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H O T Ă R Â R E A NR. 65

din 29.09.2016

Cu privire la încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov
- Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu privire la
completarea pct.3.1 al Cap.3- obiectul contractului ca urmare a alipirii trenului în
suprafaţă de 3.000 mp înscris în CF 100049 nr.cad.187 cu terenul în suprafaţă de 4.771
mp înscris în CF 100709 nr.cad.100709, într-un singur lot de 7771 mp înscris în CF
100730 nr.cad.100730, pentru construirea unui nr.de 4 case de tip familial.
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11806/13.09.2016 al biroului ADPP cu privire la încheierea unui act
adiţional la contractul de comodat nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi
Consiliul Judeţean Braşov - Direcţia Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu
privire la completarea pct.3.1 al Cap.3- obiectul contractului ca urmare a alipirii trenului în suprafaţă
de 3.000 mp înscris în CF 100049 nr.cad.187 cu terenul în suprafaţă de 4.771 mp înscris în CF
100709 nr.cad.100709, într-un singur lot de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730, pentru
construirea unui nr.de 4 case de tip familial.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi propunerile
făcute în şedinţă;
Văzând prevederile Legii 215/2001 republicată art.36 alin.2 lit.”c”,alin.5 lit.”b”, art.119,
art.120, art.121 alin.2, art.122 alin.2, art.123 şi art.124, Legea 7/1996 privind cadastrul si
publicitatea imobiliară, art.10 alin.2 lit.”g” şi „h”, 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, alin.3 şi alin.3 şi art.137 din Ordinul 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte
funciara în vederea înscrierii în cartea funciară, Legea 350/2001 republicată privind amenajarea
teritoriului si urbanismul art.25, 26, 27,art.47 şi 48, HG 1826/2005, Legea 272/2004, Legea
287/2009 Codul Civil art.871-873, HCL nr.82/28.05.2015 şi HCL nr.191/21.12.2015.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.

H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1.-Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de comodat
nr.14057/158RC/03.12.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Consiliul Judeţean Braşov - Direcţia
Generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov cu privire la completarea pct.3.1 al
Cap.3- obiectul contractului ca urmare a alipirii trenului în suprafaţă de 3.000 mp înscris în CF
100049 nr.cad.187 cu terenul în suprafaţă de 4.771 mp înscris în CF 100709 nr.cad.100709, într-un
singur lot de 7771 mp înscris în CF 100730 nr.cad.100730, pentru construirea unui nr.de 4 case de
tip familial, 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.
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SECRETAR
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UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
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H O T Ă R Â R E A NR. 66

din 29.09.2016

Cu privire la aprobarea structurii Comisiei de siguranța circulației la nivelul
Orașului Victoria
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.
Având referatul nr.11934/15.09.2016 al biroului tehnic cu privire necesitatea numirii
unor noi membrii în comisia de siguranță a circulației la nivelul orașului Victoria ;
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;
Văzând prevederile art.128 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată, HCL 73/25.06.2009 privind înființarea Comisiei de siguranța
circulației, de la nivelul orașului Victoria și Dispoziția nr.185/13.05.2013 cu privire la
constituire Comisiei de siguranță a circulației, de la nivelul orașului Victoria;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :
Art.1. Se desemnează 3 (trei) reprezentanți ai Consilului Local Or. Victoria pentru a
face parte din Comisia de siguranța circulației la nivelul Orașulului Victoria, după cum
urmează:
1. Domnul Molinar Sorin
2. Domnul Stanea Daniel-Constantin
3. Domnul Tabacu Tarian

Art.2. (1) Se aprobă Comisia de siguranța circulației la nivelul Orașulului Victoria cu
următoarea structură:
1. Primarul Orașului Victoria – președinte
2. Domnul Molinar Sorin- membru
3. Domnul Stanea Daniel-Constantin - membru
4. Domnul Tabacu Tarian - membru
5. Reprezentant Serviciu Circulație Rutieră – Poliția Victoria – membru
6. Viceprimar – membru
7. Reprezentant Birou Tehnic – membru
8. Reprezentant Birou Tehnic – membru
9. Reprezentant SVSU – membru
10.Reprezentant Birou ADPP – membru
11.Reprezentant Birou ADPP – secretar

(2) Nominalizarea membrilor Comisiei se va face prin Dispoziția Primarului Orașului
Victoria.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Victoria, prin
Biroul Tehnic, iar secretarul Or. Victoria o va comunica celor interesați.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MICLEA IOAN

SECRETAR
TOCOAIE GABRIELA LENUŢA

PREZENTA S-A DIFUZAT :
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR CONSILIU
UN EX., AFIŞAJ, birou buget financiar contabil, birou audit intern,
Nr. consilierilor în funcție: 15 Nr consilierilor prezenți : 11
Hotărârea a fost adoptată 11 voturi ”pentru” 0 abțineri 0 împotrivă

ROMANIA
ORAŞUL

VICTORIA

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

H O T Ă R Â R E A NR. 67

din 29.09.2016

privind modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sistem Victoria conform anexelor de modificare aprobate
prin Hotărârea nr 2/01.09.2016 a A.G.A
Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.09.2016.

Având în vedere referatul nr. 12250 din 22.09.2016 cu privind modificarea
Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem
Victoria conform anexelor de modificare aprobate prin Hotărârea nr 2/01.09.2016 a
A.G.A.
Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi
propunerile făcute în şedinţă;

Văzând prevederile art.36, alin. (1), alin.(2), lit.b, lit.d, lit.e, alin.(3), lit.c, alin. 7
lit.”a” , art.37 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală – republicată ,
Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și OG nr.26/2000 cu
privire la sociații și fundații, Legea nr.51/2006, OUG nr.34/2006, Legea nr.350/2001,
Legea nr.351/2001;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Asociației Intercomunitară Eco
Sistem Victoria nr.2/01.09.2016 privind aprobare modificare Act Constitutiv și
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria conform
Asociației de Dezvoltare
anexelor de modificare și adresa nr.13/22.09.2016
Intercomunitară Eco Sistem Victoria.
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală.
H OT Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă Statutul și Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sistem Victoria actualizat conform anexei de modificări ce au
fost omise la înființarea asociației și inclusiv extinderea obiectului de activitate
desfășurată de asociație și anume serviciul de salubritate, serviciul de transport și
furnizare de energie electrică, serviciul de iluminat stradal.
Art.2. Se aprobă majorarea capitalului social al Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Eco Sistem Victoria, de la suma de 700 lei la 770 lei această sumă ce
constituie contribuția în numerar a asociaților în sumă de 110 lei/membru.
Art.3. Se aprobă desfășurarea de activități economice de către Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria, respectând Noul Cod fiscal
modificat și actualizat.

Art.4. Se împuternicește persoana domnului Cristian Gheorghe, cetățean
român, născut la data de 25.04.1955 în com Ucea, jud. Brașov, CNP 1550425084755,
domiciliat în Victoria, b-dul Mihail Eminescu, bl.2, sc.A, et.1, ap.3, jud. Brașov,
posesor al CI seria BV, nr. 329390 eliberat de SPCLEP Victoria la data de
04.03.2004, să semneze Actul Constitutiv și Statutul actualizat al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Eco Sistem Victoria, precum și cererile corespunzătoare
acestuia, semnătura fiind opozabilă persoanei juridice al cărei imputernicit este. De
asemenea, domnul Cristian Gheorghe va intreprinde tot ceea ce va fi util, în vederea
ducerii la îndeplinire a prezentului mandat, acesta fiind gratuit și valabil până la
revocare.
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